R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

D I S P O Z I Ț I A Nr 233
Din 28.09.2017
privind desemnarea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru
desfasurarea perioadei de stagiu a domnului Isachi Ionel
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
În temeiul prevederilor 68 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere:
- Dispozitia Nr 209/2017 privind numirea in functie publica a domnului Isachi
Ionel;
- prevederile art 79, art 82 si art 83 din H.G.R Nr 611/2008 pentru aprobarea
normelorprivind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art 63 alin (1) lit (d) si alin (5) lit ( e) din Legea administratiei
publice locale Nr 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. (1) Se desemneaza domnul Axinte Ovidiu secretarul comunei Urecheni
indrumator de stagiu pentru domnul Isachi Ionel consilier debutant in Compartimentul
Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

(2) Se stabileste programul pentru desfasurarea perioadei de stagiu a
functionarului public debutant conform anexei nr 1, care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta dispoziție.

P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Axinte Ovidiu

Anexa Nr 1 la Dispozitia Nr 233/28.09.2017

PROGRAM
pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnului Isachi Ionel-consilier debutant –
Compartiment agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul
Neamt

In baza dispozitiilor HGR Nr 611/2008 cu privire la aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltatea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de
stagiu pentru domnul Isachi Ionel este de 12 luni de la data numirii in functia publica.
In perioada de stagiu, potrivit dispozitiilor art 82 din HGR nr 611/2008, zilnic vor fi alocate doua
ore din timpul de lucru,pentru studiul individual a legislatiei cu privire la Registrul agricol,
aplicarea legilor fondului funciar, precum si cea din domeniul administratiei publice locale.
Functionarul public debutant isi va organiza o evidenta proprie cu privire la pregatirea
profesionala in perioada de stagiu.
In scopul cunoasterii specificului activitatii desfasurate in cadrul Primariei comunei Urecheni I
se va asigura posibilitatea de a urmari si activitatea desfasurata in cadrul celorlalte
compartimente sub coordonarea indrumatorului desemnat.
In vederea perfectionarii teoretice si a insusirii deprinderilor practice necesare exercitarii functiei
publice in care a fost numit, pe perioada de stagiu vor desfasura urmatoarele activitati:
-a) insusirea legislatiei referitoare la Registrul agricol, aplicarea legilor fondului funciar,
administrarea domeniului public si privat al comunei Urecheni, si cea din domeniul
administratiei publice locale;
-b) cunoasterea hotararilor Consiliului local si a Dispozitiilor primarului comunei Urecheni cu
privire la organizarea si functionarea autoritatilor publice locale;
-c) indeplinirea atributiilor stabilite prin fisa postului si a obiectivelor stabilite pentru
desfasurarea activitatii curente, conform legislatiei in vigoare, cu respectarea conditiilor de
eficacitate si eficienta.
-d) colaborarea permanenta cu celelalte compartimente, in vederea indeplinirii
corespunzatoare a sarcinilor de serviciu.

-e) participarea la intocmirea si actualizarea documentelor care privesc obiectul de activitate al
functionarului public debutant, in cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea.
Pe parcursul perioadei de stagiu functionarul public debutant va fi in permanenta sprijinit si
supravegheat in indeplinirea atributiilor de serviciu si i se va asigura accesul la sursele de
informare utile perfectionarii sale.
In stabilirea atributiilor de serviciu si repartizarea sarcinilor se va avea in vedere ca nivelul de
dificultate si complexitate a acestora sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu.
In functie de prevederile bugetare, functionarul public poate fi planificat sa participe la cursuri de
perfectionare organizate in conditiile legii de formatori autorizati.
La incheierea perioadei de stagiu se va intocmi un raport de stagiu conform modelului prevazut
la anexa 4 B a HGR nr 611.2008 care va fi inaintat evaluatorului.

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIȚIA NR 234
DIN 02.10.2017
privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Urecheni pe perioada efectuarii
concediului de odihna de catre primarul comunei Urecheni.

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
In baza prevederilor art 57 alin (2) si art 65 din Legea Nr 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art 68 alin (1) coroborat cu art 115 alin (1) lit (a) din Legea
administrației publice locale Nr 215/2001 republicată cu modificările și completările
ulterioare;

DISPUN:
Art 1 Pe perioada efectuarii concediului de odihna 05.10.2017-13.10.2017 de catre primarul
comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion , toate atributiile acestuia vor fi exercitate de
catre domnul Spatariu Gheorghe viceprimarul comunei Urecheni.
Art 2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție viceprimarului comunei
Urecheni domnul Spatariu Gheorghe precum și tuturor autorităților și persoanelor
interesate.
Primar
TĂNĂSELEA ION

Avizat pentru legalitate
Secretar
AXINTE OVIDIU

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 235
DIN 02.10.2017
pentru modificarea Dispozitiei Nr 215/2017 privind desemnarea persoanelor responsabile
pentru operationalizarea sistemului informatic Registrul Electronic National al
Nomenclaturii Stradale (RENNS)

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Vazand Adresa Nr 12266/2017 de la Institutia Prefectului- Judetul Neamt, Compartimentul
verificarea legalitatii actelor, contencios administrativ si procese electorale prin care ni s a
semnalat unele aspecte de nelegalitate privind Dispozitia Nr 215/29.08.2017 pentru desemnarea
persoanelor responsabile pentru operationalizarea sistemului informatic Registrul
Electronic National al Nomenclaturii Stradale (RENNS );
In temeiul prevederilor art 68 alin (1) si art 115 alin (1) lit (a) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art 1. Se modifica Art 1 din Dispozitia Nr 215/2017 care v-a avea urmatorul cuprins:
“ In vederea utilizarii sistemului Registrul Electronic National al Nomenclaturilor
Stradale (RENNS), la nivelul comunei Urecheni, judetul Neamt, se desemneaza urmatoarele
persoane:
Nume prenume

Functia administrativa

1. Isachi Ionel

- consilier debutant

Rol/atributii
-utilizator in cadrul sistemului
cu rol de a verifica proiectele completate.
-are posiblitatea de a le insusi sau de
a le retrimite pentru corectare

2. Sterian Doinita -consilier superior

-utilizator, cu rol de validare pe procesele
de gestionare drumuri si adrese

3. Axinte Ovidiu

secretarul comunei

-utilizator in cadrul sistemului care
are rolul de a introduce in sistem
propunerile scrise primite de la cetateni
-rol de verificare propuneri de adaugare
si de modificare denumiri de drumuri.

4. Apostol Irina-Evelina

consilier asistent

- utilizator in cadrul sistemului cu rol de
initiere, procese de gestionare, gestionare
drumuri, gestionare adrese si generare
rapoarte.

Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata: persoanelor desemnate, OCPI Neamt, precum
si Institutiei Prefectului judetul Neamt.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I T I A NR 236
Din 04.10.2017
privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local
Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (4), art 40 alin.(1) si (2) si ale art. 68 alin.(1)
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

DISPUN
Art.1 Se convoaca Consiliul local Urecheni in sedinta de indata in data de
04.10.2017 ora 1030, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte a Consiliului
local cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici privind realizarea obiectivului de investitie ”Achiziție utilaj
multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții”
2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului general consolidat
pe anul 2017.
3. Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Programului de achiziţii
publice pentru anul 2017.
4. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hcl Urecheni Nr
40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt.
5. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.
Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e-mail
primăria_urecheni@yahoo.com
DISPOZIŢIA NR. 237
Din 04.10.2017
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare
pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și
intervenții”
Tanaselea Ion Primarul comunei Urecheni, judeţul Neamt;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr.53 din 04.10.2017 privind aprobarea implementarii
proiectului ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții”- Buget local
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile articolului 63, art.115 alin. (1), lit. a , alin. (2), alin. (5) alin (6) şi (7)
din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru
realizarea obiectivului de investiţii ”Achiziție utilaj multifuncțional

pentru deszăpezire și

intervenții” în următoarea componenţă:
1. Tanaselea Coca - consilier superior responsabil achizitii publice

- preşedintele comisiei,

2. Axinte Ovidiu - secretar comuna

- secretar comisie,

3. Manole Carmina –consilier superior

- membru comisie,

4. Cimpoesu Elena-referent superior –rezerva membru comisie
Art. 2. Membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, respectând
prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificările şi
completările ulterioare şi a HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica.
Art.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale, va aduce la cunoştinţa persoanelor prevăzute la
art.1 prevederile prezentei dispoziţii şi va înainta copie după prezenta Instituţiei Prefectului Judeţului
Neamt pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Avizat pentru legalitate,
PRIMAR
Tanaselea Ion

Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 238
Din 05.10.2017
privind reluarea si modificarea platii ajutorului social familiei titularului Barbieru
Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul intocmit de doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni
precum si solicitarea domnului Barbieru Gheorghe de excudere din dosar a fiului Barbieru
Gheorghe;
- prevederile art 7 si 8 din Legea asistentei sociale Nr 292/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art 12, art 131 alin (1) , alin (3), art 17 alin (1), (2), din Legea Nr 416/2001
privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii
unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare
pentru acestea
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.09.2017 se reia plata ajutorului social si se modifica numarul de
persoane din dosar de la 4 persoane la 3 persoane, in cuantum de 357 lei/lunar familiei
titularului Barbieru Gheorghe, domiciliat in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 96, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1550214270615.

Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar de
56 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. La data emiterii prezentei Dispozitii se abroga dispozitia Nr 212/25.08.2017.
Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 239
din 05.10.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Septembrie 2017

Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor
sociale pentru gradinita;
- Hotararea Consiliului local Urecheni Nr 23/26.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a stimulentului educational sub forma de tichete sociale, in scopul
stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si al
cresterii accesului la educatie al acestora;
-referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
Compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni,
judetul Neamt precum si documentele inaintate de conducerea Scolii Gimnaziale Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) cât şi ale art. 68, alin.
(1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1. Se dispune acordarea tichetelor sociale, in scopul stimularii participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pentru un număr de 12 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Septembrie 2017 conform anexei care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Valoarea nominala a tichetului social este de 50 lei/lunar/copil fiind distribuite lunar
prin Compartimentul asistenta sociala din Primaria Urecheni.Titularul tichetului social pentru
gradinita are obligatia sa anunte in termen de maxim 15 zile orice modificare a componentei familiei
sau veniturilor.
Art. 3. Compartimentul financiar contabil şi asistentul social vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004 la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor interesate.

Avizat pentru legalitate,
P R I M A R,
Ion Tanaselea

secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZIŢIE
Nr.240 din 13.10.2017
privind constituirea la nivelul comunei Urecheni, judetul Neamt a Grupului de lucru pentru aplicarea
Programului Operational Ajutorarea Persoanelor defavorizate POAD 2017-2018

Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) - ajutoare alimentare - modificata si completata prin
H.G. nr. 627/2015;
În temeiul dispoziţiilor art. 68 alin. (1) si art 115 alin (1) lit (a) din Legea nr. 215/2001 –
Legea administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1. Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii se constituie la nivelul comunei
Urecheni, judetul Neamt Grupul de lucru pentru aplicarea Programului Operational Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate (POAD) 2017-2018 in urmatoarea componenta numerica si personala:
1. Manole Carmina-consilier superior – Comp Asistenta sociala
2. Asaftei Gheorghe
3. Marcu Neculai
4. Irimia Ion
Art. 2. Membrii Grupului de lucru vor avea urmatoarele atributii:
1. Manole Carmina - mentinerea relatiei cu Ministerul Fondurilor Europene
- persoana abilitata sa semneze documente de gestiune
- organizarea evidentelor pentru intocmirea listelor
suplimentare.
2. Asaftei Gheorghe - organizarea evidentei de gestiune a ajutoarelor pana la
distribuire.
- verificarea listelor de beneficiari
3. Marcu Neculai-organizarea manipularii si distribuirii ajutoarelor.
4. Irimia Ion- organizarea manipularii si distribuirii ajutoarelor
Art. 3. De ducerea la indeplinire a prezentei Dispozitii raspund persoanele nominalizate.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor interesate.

P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 241
DIN 16.10.2017
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Samson Gheorghe
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
-Cererea domnului Samson Gheorghe , înregistrată in registrul de intrari a Primăriei comunei
Urecheni cu nr.5781/06.10.2017 prin care solicita un ajutor financiar pentru acoperirea unor
cheltuieli privind decesul si inmormintarea tatalui Samson Neculai;
- Cerificatul de deces seria D. 10 nr.161676 /18.10.2017 pe numele Samson Neculai eliberat de
Primaria Urecheni;
- Ancheta socială intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
În temeiul art. 63 alin. 1 lit. c), alin.4 lit. a) şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
emit următoarea :

DISPOZIŢIE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 1000 lei, domnului Samson
Gheorghe, C.N.P. 1940427271690, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 15,
comuna Urecheni, judeţul Neamț, pentru acoperirea unor cheltuieli privind decesul si
inmormintarea tatalui Samson Neculai decedat la data de 16.09.2017.
Art.2 Compartimentul contabilitate se încredinţează cu punerea în aplicare a prevederilor
prezentei dispoziţii.
Art.3 Secretarul comunei Urecheni va comunica prezenta dispoziţie:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamț,
Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Urecheni
Domnului Stoica Iulian.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 242
DIN 16.10.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Asaftei Dumitru
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Asaftei Dumitru însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
Compartimentului asistenţă socială;

-prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015 precum si OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri
bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Asaftei Dumitru, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 115, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1830220271710, pentru 2 copii, în cuantum de 164 lei lunar.

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 243
DIN 16.10.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Cobuz Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Cobuz Vasile însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
Compartimentului asistenţă socială;

-prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015 precum si OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri
bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Cobuz Vasile, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, Nr 78, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1741001274780, pentru 1 copil, în cuantum de 82 lei lunar.

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 244
Din 16.10.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Rosca Marcela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Rosca Marcela insotita de documente doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea
unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 se stabileste pentru familia titularei Rosca Marcela,
domiciliata in Sat Urecheni,strada Rachitele, Nr 4, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2750921274783 un ajutor social in cuantum de 255 lei /lunar pentru 2 persoane.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 40 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 245
Din 16.10.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social titularului Samson Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Samson Gheorghe, Referatul si Ancheta sociala intocmite de catre
doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor beneficii de
asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea; ;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.10.2017 se modifica cuantumul ajutorului social si component
dosarului pentru familia titularului Samson Gheorghe , domiciliat in Sat Urecheni, strada Sosea
Timisesti, nr 15 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1940427271690 de la 255 lei/lunar
pentru 2 persoane la 142 lei/lunar pentru 1 persoana, intrucat unul din membri din dosar –
Samson Neculai a decedat.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 32 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 246
DIN 16.10.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Trifan Grigore
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre domnul Trifan Grigore precum si referatul
întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se propune
modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Trifan
Grigore;
 prevederile art 23 din Legea nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;


prevederile Legii Nr 342/2015 privind aprobarea OUG Nr 25/2015;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;

DISPUNE:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Trifan Grigore, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 99, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1820611271693, de la 82 lei/lunar pentru un 1 copil la 75 lei/lunar pentru 1
copil datorat modificarii veniturilor.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul dreptului la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 247
DIN 16.10.2017
privind reluarea si modificarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Tanaselea
Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul Compartimentului
asistenţă socială;
-prevederile Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015 precum si OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri
bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei si se
modifica numarul de persoane din dosarul titularului Tanaselea Vasile, cu domiciliul în sat
Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 42,comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1760307274783,
de la trei copii la doi copii in cuantum de 164 lei/lunar.

.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 248
DIN 16.10.2017
privind reluarea si modificarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Tanase Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul Compartimentului
asistenţă socială;
-prevederile Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015 precum si OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri
bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei si se
modifica numarul de persoane din dosarul titularului Tanase Mihai, cu domiciliul în sat
Urecheni, Strada Catuna, Nr 54,comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1610220274805, de la
doi copii la un copil in cuantum de 82 lei/lunar.

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 249
DIN 17.10.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Luca Ioana-Bianca
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre doamna Luca Ioana-Bianca precum si
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Luca
Ioana-Bianca;
 prevederile art 23 din Legea nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;


prevederile Legii Nr 342/2015 privind aprobarea OUG Nr 25/2015;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;

DISPUNE:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Luca Ioana-Bianca, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2901002270040, de la 246 lei/lunar pentru un 3 copii la 328 lei/lunar pentru
4 copii datorat de introducerea in dosar a noului nascut Luca Ilinca Maria.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul dreptului la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 250
Din 17.10.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularei Luca IoanaBianca
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Luca Ioana-Bianca si Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier
superior Manole Carmina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor beneficii de
asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea; ;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 se modifica cuantumul ajutorului social si componenta
dosarului pentru familia titularei Luca Ioana-Bianca , domiciliata in Sat Urecheni, strada Catuna,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2901002270040 de la 442 lei/lunar pentru 4 persoane la
527 lei/lunar pentru 5 persoane, prin includerea in dosar a noului nascut Luca Ilinca Maria .
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 88 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, email
primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZIȚIE
aplicare sancțiune disciplinară prin “AVERTISMENT SCRIS”
domnului Asaftei Toader
Având în vedere:
 Referatul viceprimarului comunei Urecheni înregistrat la nr 5967/18.10.2017;
 Nota explicativă a domnului Asaftei Toader înregistrată la nr 5977/18.10.2017;
 Prevederile art 47 si 48 din Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni;
 Prevederile art 50 alin (1) din Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni;
 Prevederile art 248 alin 1 lit (a) din Legea nr 53/2003- Codul muncii republicata cu
modificările și completările ulterioare, prin care avertismentul scris este precizat ca
sancțiune disciplinară pe care angajatorul o poate aplica în cazul în care salariatul
săvârșește o abatere disciplinară;
 Prevederile art 251 alin (1) și art 252 alin (1) din Legea nr 53/2003- Codul muncii,
republicata cu modificările și completările ulterioare;
 Faptul că domnul Asaftei Toader angajat în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni în funcția contractuala de paznic în data de 17.10.2017
în urma verificărilor nu a fost găsit la locul de muncă, fiind constatată părăsirea
locului de muncă în timpul programului de lucru fără înștiințarea șefului ierarhic;
În temeiul dispozițiilor art 63 alin5 lit (e) și art 68 alin (1) din Legea nr 215/2001 privind
administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI URECHENI
DISPUNE:
Art 1. Se sancționează domnul Asaftei Toader paznic în cadrul Compartimentului

administrativ al aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni cu
“AVERTISMENT SCRIS”, pentru părăsirea locului de muncă în timpul programului de
lucru fără înștiințarea șefului ierarhic.
Art.2. Fapta prevăzută mai sus constituie abatere disciplinară potrivit art 50 alin (1) din
Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni și se
sancționează potrivit prevederilor art 248 alin 1 lit (a), art 251 alin (1) si art 252 alin (1) din
Legea nr 53/2003-Codul muncii republicata cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată în 30 zile calendaristice de la comunicare la
Tribunalul Neamț.
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică:
 Instituției Prefectului-Județul Neamț.
 Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni
 Persoanei nominalizate la art 1.

NR: 251
DATA: 18.10.2017

Primar
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 252
Din 20.10.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului Olteanu Ion
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a prevederilor
legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011,
precum si a OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor
beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Olteanu Ion, domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1670221274794, urmare a refuzului de a furniza informatii cu privire la venituri si neefectuarea
orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 253
Din 20.10.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Vinturache
Viorel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care propune incetarea dreptului la alocatie
pentru sustinerea familiei titularului Vinturache Viorel;
Prevederile Legii nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile OUG nr 65/2014 privind completarea unor acte normative, precum si a OUG Nr
93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Vinturache Viorel, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 24, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1611115274819. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere:-numita Vinturache Simona Dumitrita nu mai frecventeaza cursurile scolare.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

Secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 254
DIN 20.10.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Mosniagu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Mosniagu Vasile însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
Compartimentului asistenţă socială;

-prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015 precum si OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri
bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Mosniagu Vasile, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 136, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1660813274800, pentru 1 copil, în cuantum de 82 lei lunar.

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 255
Din 20.10.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Mosniagu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Mosniagu Vasile insotita de documente doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea
unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 se stabileste pentru familia titularului Mosniagu Vasile,
domiciliat in Sat Urecheni,Strada Catuna, Nr 136 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1660813274800 un ajutor social in cuantum de 527 lei /lunar pentru 5 persoane.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 88 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 256
Din 20.10.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Calugaru Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care propune incetarea dreptului la alocatie
pentru sustinerea familiei titularului Calugaru Ioan;
Prevederile Legii nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile OUG nr 65/2014 privind completarea unor acte normative, precum si a OUG Nr
93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Calugaru Ioan, domiciliat in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 3, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1640915274782. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere- nu a
depus documente pentru reactualizarea dosarului ASF.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

Secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 257
DIN 20.10.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Dragusanu IonutPaul
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre domnul Dragusanu Ionut-Paul precum si
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului
Dragusanu Ionut-Paul;
 prevederile art 23 din Legea nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;


prevederile Legii Nr 342/2015 privind aprobarea OUG Nr 25/2015;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;

DISPUNE:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Dragusanu Ionut-Paul, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1900317225905, de la 75 lei/lunar pentru un 1 copil la
150 lei/lunar pentru 2 copii prin introducerea in dosar a noului nascut Dragusanu Mario-Eduard.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul dreptului la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 258
DIN 20.10.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Tanaselea Ionel
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre domnul Tanaselea Ionel precum si referatul
întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se propune
modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Tanaselea
Ionel;
 prevederile art 23 din Legea nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;


prevederile Legii Nr 342/2015 privind aprobarea OUG Nr 25/2015;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;

DISPUNE:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Tanaselea Ionel, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 49, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1770602274789, de la 328 lei/lunar pentru un 4 copii la 300
lei/lunar pentru 4 copii motivat de modificarea veniturilor.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul dreptului la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR.259
Din 20.10.2017
pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Tanaselea Maria -persoana cu
handicap grav
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-art 30 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotararea de Guvern Nr 268/2007;
- Certificatul de deces seria D10 nr 161678/12.10.2017 eliberat de catre Primaria comunei
Urecheni pentru defuncta Tanaselea Maria;
-referatul domnei Manole Carmina din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit (d), alin 5 lit (c ) , art 68 alin (1) si art 115 alin
(1) lit (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 12.10.2017 inceteaza plata indemnizatiei lunare pentru
persoanele cu handicap grav cuvenita doamnei Tanaselea Maria, identificata prin CNP
2370422274801 , urmare a decesului acesteia.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata compartimentului financiar contabil, consilierului
superior cu atributii privind asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si Institutiei Prefectului judetul Neamt.
Art.3 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 554/2004 privind
contenciosul administrativ.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e-mail primăria_urecheni@yahoo.com
D I S P O Z I T I A NR 261
Din 20.10.2017
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (1), art 40 alin.(1) si (2) si ale art. 68
alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN
Art.1 Se convoaca Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara la data de
27.10.2017 ora 1500, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Noiembrie 2017.
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarierii masei
impozabile pentru anul fiscal 2018.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului executiei bugetului
local al comunei URECHENI pe trimestrul III, 2017.
4. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
D I S P O Z I Ț I A Nr 262
Din 23.10.2017
privind constituirea şi componenţa comisiei de concurs, respectiv a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii
functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment Secretariat-Relatii cu
publicul, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judeţul Neamţ
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art. 21 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 22 , precum şi cele ale 25 din
Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Adresa ANFP Nr 52339/2017;
În temeiul prevederilor 68 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de concurs pentru concursul de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment Secretariat-Relatii
cu publicul, clasa I, grad profesional debutant , în următoarea componenta numerica si
personala:
1. MANOLE CARMINA-consilier superior Primaria comunei Urecheni, judetul
Neamt - preşedinte;
2. APOSTOL IRINA- EVELINA - consilier asistent Primăria comunei
Urecheni, judeţul Neamţ - membru;
3. MACOVEI OANA consilier principal – responsabil procedura-Institutia
Prefectului Judetul Neamt - membru.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de
recrutare in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie prevăzută la alin. (1) al art. 1, în
următoarea component numerica si personala:

1.

VARTOLOMEI MARIA-consilier superior –Primăria comunei
Urecheni, judeţul Neamţ - presedinte;

2.

ZAMA IONUT GHIOCEL –consilier superior-Primaria comunei
Urecheni, judetul Neamt-membru;

3.

PALADE ADRIANA MIHAELA –consilier superior– Institutia

Prefectului Judetul Neamt - membru
Art. 2. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de domnul Axinte Ovidiu secretar al comunei Urecheni.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta dispoziție.
P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Axinte Ovidiu

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. 4014/10.07.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Doamnei consilier superior VARTOLOMEI MARIA,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr.262, emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare in
vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment
Secretariat-Relatii cu publicul, clasa I, grad profesional debutant, cu precizarea că la data
de 20.10. 2017, anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în
Monitorul Oficial al României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”,
precum si Calendarul desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. 6098 /23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Doamnei consilier superior MANOLE CARMINA,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr.262, emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare in
vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment
Secretariat-Relatii cu publicul, clasaI, grad profesional debutant, cu precizarea că la data
de 20.10.2017, anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în
Monitorul Oficial al României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”,
precum si Calendarul desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. 6099 /23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Doamnei consilier asistent APOSTOL IRINA-EVELINA,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr. 262, emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia

stabilită pentru concursul de recrutare in

vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie

vacante - consilier Compartiment

Secretariat-Relatii cu publicul, clasa I, grad profesional debutant, cu precizarea că la data
de 20.10.2017, anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în
Monitorul Oficial al României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”,
precum si Calendarul desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr.6101 /23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Domnului consilier superior ZAMA IONUT GHIOCEL,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr.262, emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare in
vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment
Secretariat-Relatii cu publicul, clasa I, grad profesional debutant, cu precizarea că la data
de 20.10.2017, anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în
Monitorul Oficial al României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”,
precum si Calendarul desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
D I S P O Z I Ț I A Nr 263
Din 23 .10.2017
privind constituirea şi componenţa comisiei de concurs, respectiv a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii
functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment financiar contabil,
clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, judeţul Neamţ
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art. 21 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 22 , precum şi cele ale 25 din
Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Adresa ANFP Nr 52343/2017;
În temeiul prevederilor 68 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de concurs pentru concursul de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment financiar contabil,
clasa I, grad profesional principal , în următoarea componenta numerica si personala:
1. TANASELEA COCA -consilier superior – Primaria comunei Urecheni preşedinte;
2. VARTOLOMEI MARIA - consilier superior- Primăria comunei Urecheni,
judeţul Neamţ - membru;
3. MACOVEI OANA consilier principal- responsabil procedura-Institutia
Prefectului Judetul Neamt - membru.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de
recrutare in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie prevăzută la alin. (1) al art. 1, în
următoarea component numerica si personala:

1.

ZAMA IONUT GHIOCEL-consilier superior –Primăria comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – presedinte ;

2.

STERIAN DOINITA –consilier superior -Primaria comunei Urecheni,
judetul Neamt-membru ;

3.

PALADE ADRIANA MIHAELA –consilier superior – Institutia

Prefectului Judetul Neamt – membru;
Art. 2. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de domnul Axinte Ovidiu secretar al comunei Urecheni.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta dispoziție.
P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Axinte Ovidiu

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr.6113 /23.10.2017
Tel. / fax: 0233.784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
C Ă T R E,
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDETUL NEAMT
-

În atenţia domnului Prefect -PANAITE VASILE

Spre ştiinţă:
-

Doamnei consilier principal MACOVEI OANA, Instituţia Prefectului – judeţul
Neamţ;

-

Doamnei consilier superior PALADE ADRIANA MIHAELA , Instituţia Prefectului –
judeţul Neamţ.

Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţiile Nr262 si Nr 263 emisa de primarul
comunei Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia stabilită pentru concursurile de recrutare in vederea
ocuparii funcţiilor publice de execuţie, cu precizarea că la data de 20.10. 2017, anunţul
pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în Monitorul Oficial al României –
Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea Nemteana”, precum si Calendarul desfasurarii
probelor.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizând programul funcţionarilor publici susmenţionaţi din cadrul propriului
dumneavoastră aparat de specialitate pentru datele înscrise in calendarul desfasurarii
probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă,

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. /
Tel. / fax: 0233 784.005

E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
C Ă T R E,
PRIMĂRIA COMUNEI TIMISESTI
-

În atenţia domnului primar- MARCULET VASILE -

Spre ştiinţă:
-

Domnisoarei ISTRATE MIHAELA – consilier principal Primăria comunei Timisesti, judeţul
Neamţ;

Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţiia Nr.162

emisa de primarul comunei

Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 24 iulie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia stabilită pentru concursurile de recrutare in vederea
ocuparii funcţiilor publice de execuţie, cu precizarea că la data de 21 iulie 2017, anunţul
pentru organizarea concursului a fost publicat atât în Monitorul Oficial al României –
Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea Nemteana”, precum si Calendarul desfasurarii
probelor.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizând programul funcţionarului public susmenţionaţi din cadrul propriului
dumneavoastră aparat de specialitate pentru datele înscrise in calendarul desfasurarii
probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă,

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr.6109 /23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Doamnei consilier superior TANASELEA COCA,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr. 263 , emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia

stabilită pentru concursul de recrutare in

vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment financiar
contabil, clasa I, grad profesional principal, cu precizarea că la data de 20.10.2017,
anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în Monitorul Oficial al
României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”, precum si Calendarul
desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. 6110/23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Doamnei consilier superior VARTOLOMEI MARIA,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr.263 , emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia

stabilită pentru concursul de recrutare in

vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment financiar
contabil, clasaI, grad profesional principal, cu precizarea că la data de 20.10. 2017,
anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în Monitorul Oficial al
României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”, precum si Calendarul
desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. 6111/23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Domnului consilier superior ZAMA IONUT-GHIOCEL,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr.263 , emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia

stabilită pentru concursul de recrutare in

vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment financiar
contabil, clasa I, grad profesional principal, cu precizarea că la data de 20.10. 2017,
anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în Monitorul Oficial al
României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”, precum si Calendarul
desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
Județul Neamț
Primăria Urecheni
Nr. 6112/23.10.2017
Tel. / fax: 0233 784.005
E-mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Doamnei consilier superior STERIAN DOINITA,
- Primăria comunei Urecheni, judeţul Neamţ Avem onoarea să vă înaintăm Dispoziţia Nr.263 , emisă de primarul comunei
Urecheni, judeţul Neamţ – Tanaselea Ion - la data de 23 Octombrie 2017.
Anexăm la prezenta Bibliografia

stabilită pentru concursul de recrutare in

vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - consilier Compartiment financiar
contabil, clasaI, grad profesional principal, cu precizarea că la data de 20.10. 2017,
anunţul pentru organizarea concursurilor a fost publicat atât în Monitorul Oficial al
României – Partea a III –a, cât şi în Ziarul “Realitatea nemteana”, precum si Calendarul
desfasurarii probelor de concurs.
În speranţa unei bune colaborări, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru,
flexibilizându-vă programul pentru datele înscrise in Calendarul desfasurarii probelor.
Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, cu stimă;

P R I M A R,
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 264
DIN 30.10.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Ciocoiu MariusIonel
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre domnul Ciocoiu Marius-Ionel precum si
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Luca
Ioana-Bianca;
 prevederile art 23 din Legea nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;


prevederile Legii Nr 342/2015 privind aprobarea OUG Nr 25/2015;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;

DISPUNE:
Art 1. Începând cu data de 01.11.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Ciocoiu Marius Ionel, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 112,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1830908080043, de la 82 lei/lunar pentru un 1 copil la
164 lei/lunar pentru 2 copii, datorat de introducerea in dosar a noului nascut Ciocoiu MaiaDumitrita.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul dreptului la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 265
Din 30.10.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia titularului Curteanu Virgil
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a prevederilor
legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011,
precum si a OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor
beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru familia
titularului Curteanu Virgil, domiciliat in sat Urecheni,strada Principala, Nr 176, comuna
Urecheni, judetul Neamt,CNP 1900524271693, urmare a neefectuarii orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 266
Din 30.10.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru titulara Florea Leontina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a prevederilor
legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011,
precum si a OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor
beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru titulara Florea
Leontina, domiciliata in sat Urecheni,strada Sosea Timisesti, Nr 95, comuna Urecheni, judetul
Neamt,CNP 2550901364218, urmare a neefectuarii orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
Secretar
Axinte Ovidiu

