R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR. 269
Din 03.11.2017
privind constituirea comisiei de receptie in vederea receptiei utilajului multifunctional
pentru deszapezire si interventii.
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Necesitatea desemnarii unei comisii de receptie privind receptia utilajului multifunctional
pentru deszapezire si interventii achizitionat in urma desfasurarii pe SEAP a procedurii
simplificate;
In temeiul prevederilor art 68 alin (1) si art 115 alin (1) lit (a) din Legea nr 215/2001 a
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Se constituie comisia de receptie pentru receptia utilajului multifunctional pentru
deszapezire si interventii in urmatoarea componenta numerica si personala:
1. Presedinte- Spatariu Gheorghe-viceprimar comuna
2. Membru –Marcu Neculai -sofer
3. Membru-Axinte Ovidiu –secretar comuna
Art.2 Receptia la terminarea lucrarilor va avea loc la data de 03.11.2017 ora 1100 in sat
Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt.
Art.3. Comisia de receptie se va intruni la data si ora susmentionata la sediul Primariei
comunei Urecheni, strada Principala, Nr 30, Urecheni, judetul Neamt, si isi va desfasura
activitatea in baza prevederilor legale privind receptia lucrarilor de constructii.
Art. 4 Secretarul unitatii-administrativ-teritoriale va comunica prezenta dispozitie tuturor
persoanelor nominalizate si institutiilor abilitate.
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 270
din 03.11.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Octombrie 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 19 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Octombrie 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,

DISPOZITIA NR.271
privind prelungirea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav doamnei
Cobuz Angelica
Din 03.11.2017
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.
91778/26.10.2017, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea doamnei Cobuz Angelica, precum si referatul de specialitate al doamnei consilier
superior Manole Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.(1), din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se prelungeste cu 24 luni acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
doamnei Cobuz Angelica persoana cu handicap grav domiciliata in comuna Urecheni, sat
Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 30, judetul Neamt, C.N.P. 2690402274783 .
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza, iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
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 272
Din 13.11.2017
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Urmare a solicitarii Nr 1388 /08.11.2017 facuta de catre Directorul Scolii Gimnaziale Urecheni
domnul profesor Tanaselea Mihai-Marcel;
Avand in vedere prevederile H.G.R Nr 569/2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la
si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul
preuniversitar de stat;
În temeiul prevederilor 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 Se aproba decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care isi
desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Urecheni in suma totala de 1310 lei pentru luna
Septembrie 2017 conform anexei nr 1 la prezenta dispozitie.
Art.2 Se aproba decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care isi
desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Urecheni in suma totala de 1601 lei pentru luna
Octombrie 2017 conform anexei nr 2 la prezenta dispozitie.
Art.3 Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Urecheni va aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii persoanelor si autoritatilor
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 274
DIN 15.11.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Voicu Florin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Voicu Florin 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 01.12.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Voicu Florin, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Paraului, Nr 9, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1761126224519, 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 275
Din 15.11.2017
privind acordarea ajutorului social pentru titularul Tinei Aurel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Tinei Aurel 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 01.12.2017 se stabileste pentru titularul Tinei Aurel, domiciliat in Sat
Urecheni,Strada Catuna, Nr 145 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1760912274795 un
ajutor social in cuantum de 142 lei /lunar pentru 1 persoana.
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 32 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 276
Din 15.11.2017
privind reluarea platii ajutorului social titularei Florea Leontina
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 ;
- 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 01.12.2017 se reia plata ajutorului social in valoare de 142 lei lunar
pentru titulara Florea Leontina, domiciliata in sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 95,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2550901564218.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titulara are 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 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,

DISPOZITIA Nr 278
DIN 16.11.2017
privind constituirea comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei
Urecheni, judetul Neamt.

Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In baza prevederilor:
- art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare prin care unitatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de
active si de pasiv detinute la inceputul activitatii , cel putin o data pe an pe parcursul functionarii
lor;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor
privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii;
- Ordonanta Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul institutiilor publice;
- Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului

bunurilor care alcatuiesc domeniu public al comunelor, oraselor,

municipiilor si judetelor;

In temeiul dispozitiilor art. 63, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. d), art. 68, alin. (1) si
art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

D I S P U N E:
ART. 1. In vederea efectuarii inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al
comunei Urecheni, se constituie comisia de inventariere in urmatoarea component numerica si
personala:
-1.Spatariu Gheorghe –presedinte comisie
2. Tanaselea Coca- secretar comisie
3. Apostol Irina-Evelina-membru comisie
ART. 2. Se organizeaza inventarierea patrimoniului comunei Urecheni de catre comisia
de inventariere mentionata la art. 1 pentru urmatoarele gestiuni:
1. Active fixe necorporale
2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,
aparatura birotica si alte active corporale.
3. Terenuri si cladiri
4. Titluri de participare
5. Stocuri
6. Creante bugetare
7. Conturi la trezorerie, casa in lei
8. Conturi la institutii de credit
9. Datorii catre bugete
ART. 3. Comisia de inventariere va efectua inventarierea patrimoniului public si privat al
comunei Urecheni cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in perioada 24.11.2017 –
20.12.2017.
ART 4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor si institutiilor
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.279
Din 16.11.2017

privind constituirea Comisiei de casare /declasare a mijloacelor fixe
sau obiectelor de inventar din cadrul unităţii administrativ-teritoriale
comuna Urecheni, judeţul Neamt

Primarul comunei Urecheni, judeţul Neamt,Tanaselea Ion;
Având în vedere :
• prevederile art. 21, 22 şi 23 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările
şi completările ulterioare ;
• prevederile cap.5 alin.5.15 din Hotărârea Guvernului nr.841/1995
privind procedurile de transmitere fara plată si de valorificare a
bunurilor apartinind institutiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare ;
• prevederile cap.III pct.. 21, 22, 23 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr.
909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa
Guvernului nr.54/1997 ;
• prevederile art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al
statului si al unitatilor administrativ-teritoriale ;
• prevederile anexei la Hotărârea Guvernului nr.2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se constituie Comisia de casare/declasare a mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar din cadrul unităţii administrativ-teritoriale comuna
Urecheni, judetul Neamt;
Art.2 Comisia va avea următoarea componenţă :
1. Zama Ionut Ghiocel consilier superior –presedinte comisie
2. Cimpoesu Elena referent superior- membru
3. Tanaselea Dorel referent superior-membru

Art.3 Comisia de casare/declasare a mijloacelor fixe sau obiectelor de
inventar din cadrul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Urecheni,
judeţul Neamt îşi va desfăşura activitatea după încheierea procesului de
inventariere anuală ;
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată
autorităților, instituțiilor publice și 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. 280 din 16 Noiembrie 2017
privind delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată;
Tinând seama de prevederile art. 57 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând şi dispoziţiile art. 63 alin. (1) lit. a) combinat cu cele ale alin. (2) coroborate cu cele
ale art. 65 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI URECHENI emite următoarea Dispoziţie:
Art. 1. – Pe perioada concediului medical al doamnei Manole Carmina persoana desemnata
cu atributii de ofiter de stare civila, se deleagă atribuţiile de ofiţer de stare civilă domnului Axinte
Ovidiu, secretarul comunei Urecheni.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează domnul Axinte
Ovidiu, secretarul comunei Urecheni.
Art. 3. - Prezenta dispozitie va fi comunicata: persoanei desemnate, precum si Institutiei
Prefectului judetul Neamt in vederea exercitarii controlului pentru legalitate.

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 282
DIN 21.11.2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne unor familii si persoane
singure cu venituri reduse din comuna Urecheni, pentru perioada 01.11.2017-31.03.2018

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne depuse de solicitanti la registratura Primariei comunei Urecheni;
Potrivit prevederilor art 11 ale art 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr 70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art 1, art 6 alin (1), alin (2) şi ale art 24 alin (1) din Hotărârea de Guvern nr 920/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonenţei de Urgenţă a
Guvernului nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr 70/2011;
În temeiul prevederilor art 61 alin (5), art 63 alin (1) lit (e) şi alin (5) lit (c) precum şi ale art 68 şi
art 115 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

1

DISPUNE:
Art.1 Începând cu data de 01.11.2017, se acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne
avand calitatea de titular al ajutorului persoanele nominalizate in anexa la prezenta dispozitie.
Art.2 Pentru perioada 01.11.2017-31.03.2018, cuantumul lunar al ajutorului este de 54 lei/lună,
valoarea totală a ajutorului pentru încălzire aferentă perioadei susmenţionate este de 270 lei.
Art.3 Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au obligaţia de a comunica primarului
orice modificare intervenită la veniturile şi numărul membrilor de familie care se iau în calcul la
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
Art.4 De ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii răspunde compartimentul financiar contabil
şi compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Art.5 Persoana nemulţumită se poate adresa instituţiei publice emitente în termen de 30 zile de la
data comunicării iar în cazul în care este nemulţumită de soluţionarea contestaţiilor se poate
adresa Tribunalului Neamţ în conformitate cu prevederile legii 554/2004 actualizată.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi
tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Axinte Ovidiu

2

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 283
DIN 21.11.2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne pentru familii si persoane
singure beneficiare ale ajutorului social stabilit în condiţiile Legii nr 416/2001 cu modificările şi
completările ulterioare pentru perioada 01.11.2017-31.03.2018

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere documentaţia depusă la stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi anchetele
sociale întocmite în urma cărora s-a constatat faptul că persoanele singure şi familiile beneficiare
de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr 416-2001 cu modificările şi completările ulterioare,
din tabelul Anexa folosesc pentru încălzirea locuinţei sobele cu lemne;
Potrivit prevederilor art 11 alin (2), ale art 25 alin (1)-(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
Nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art 23 şi 25 din Hotărârea de Guvern nr 920/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonenţei de Urgenţă a Guvernului nr 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada seyonului rece modificată şi completată prin Hotărârea
de Guvern nr 778/2013;
În temeiul prevederilor art 61 alin (5), art 63 alin (1) lit (e) şi alin (5) lit (c) precum şi ale art 68 şi
art 115 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

1

DISPUNE:
Art.1 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni combustibili
petrolieri pentru familiile şi persoane singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social
stabilit în condiţiile Legii nr 416-2001, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de
58 lei/lună (total cuantum 290 lei) în perioada 01.11.2017-31.03.2018 pentru persoanele
nominalizate în Anexa la prezenta Dispoziţie.
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii răspunde compartimentul financiar contabil
şi compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Art.3 Persoanele nemulţumite se pot adresa instituţiei publice emitente în termen de 30 zile de la
data comunicării iar în cazul în care sunt nemulţumite de soluţionarea contestaţiilor se pot adresa
Tribunalului Neamţ în conformitate cu prevederile legii 554/2004 actualizată.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie tuturor persoanelor nominalizate în
anexa la prezenta dispoziţie precum şi tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Axinte Ovidiu

2

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 284/24.11.2017
privind completarea Dispozitiei Nr 240/13.10.2017

Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Avand in vedere Adresa Nr 15580/24.11.2017 de la Institutia Prefectului -Judetul Neamt;
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. Art. 2 din Dispozitia Nr 240/13.10.2017 punctele 1 si 2 se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. Manole Carmina
- persoana abilitata sa semneze documentele de receptie.
2. Asaftei Gheorghe
- raspunde si coordoneaza activitatea desfasurata la depozitul
situat in incinta Caminului Cultural Urecheni.

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. 285
DIN 29.11.2017
privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Olteanu Maria
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
-Cererea doamnei Olteanu Maria , înregistrată in registrul de intrari al Primăriei comunei
Urecheni cu nr.6844/27.11.2017 prin care solicita un ajutor financiar pentru acoperirea unor
cheltuieli privind decesul si inmormintarea sotului Olteanu Vasile;
- Cerificatul de deces seria D. 10 nr.161684 /20.11.2017 pe numele OLteanu Vasile 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, doamnei Olteanu Maria,
C.N.P. 2610827274787, cu domiciliul în sat Urecheni, comuna Urecheni, judeţul Neamț, pentru
acoperirea unor cheltuieli privind decesul si inmormintarea sotului Olteanu Vasile decedat la data
de 19.11.2017.
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 286
DIN 29.11.2017
privind numirea in functia publica de executie de consilier clasa I, grad profesional
debutant, gradatia 0 , coeficient 1,6862 in cadrul Compartimentului Secretariat-Relatii cu
Publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt a
domnisoarei SILEA RAMONA si stabilirea drepturilor salariale

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
-prevederile art 62 alin (3) din Legea Nr 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,
republicata (rev 2) cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii-cadru Nr 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art 76 si 77 din Hotararea Guvernului Romaniei Nr 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice
si contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Tinand cont de rezultatele consemnate in Raportul final al concursului de recrutare din data de
20.11.2017 prin care a fost declarat “ADMIS” candidata SILEA RAMONA pentru ocuparea
functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant in cadrul
Compartimentului Secretariat-Relatii cu Publicul din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni, judetul Neamt;

1

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

DISPUNE:
Art.1 Începând cu data de 04.12.2017, domnisoara SILEA RAMONA se numeste in functia
publica de executie de consilier clasa I, grad profesional debutant, gradatia 0 , coeficient 1,6862
in cadrul Compartimentului Secretariat-Relatii cu Publicul din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt .
Art.2 Cu aceeasi data va beneficia de un salariu brut lunar de 2445 lei.
Art.3 Fisa postului este anexata la prezenta dispozitie.
Art.4 Prezenta dispozitie poate fi contestata în conformitate cu prevederile legii 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi
tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

2

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 287
Din 29.11.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru titularul Samson Gheorghe
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 01.12.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru titularul Samson
Gheorghe, domiciliat in sat Urecheni,strada Sosea Timisesti, Nr 15, comuna Urecheni, judetul
Neamt,CNP 1940427271690, 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,
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 288
Din 29.11.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia titularului Margean Paul
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 01.12.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru familia
titularului Margean Paul, domiciliat in sat Urecheni,strada Catuna, Nr 90, comuna Urecheni,
judetul Neamt,CNP 1790916224524, 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,
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 289
Din 29.11.2016
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Curteanu Virgil

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 7180/2016 intocmit de doamna Manole Carmina consilier
superior in cadrul compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si documentele depuse de domnul Curteanu Virgil pentru
reactualizarea dosarului de ajutor social;
- 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 01.12.2017 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 527 lei/lunar/(5 persoane) pentru familia titularului Curteanu Virgil, domiciliat in sat
Urecheni, Strada Principala, Nr 176, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900524271693,
drept suspendat prin Dispozitia Nr 265/2017.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului are 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 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 comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

