R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 301
DIN 21.12.2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne unor familii si persoane
singure cu venituri reduse din comuna Urecheni, pentru perioada 01.12.2017-31.03.2018

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 01.12.2017, 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 01.12.2017-31.03.2018, cuantumul lunar al ajutorului este de 54 lei/lună,
valoarea totală a ajutorului pentru încălzire aferentă perioadei susmenţionate este de 216 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
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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 290
Din 04.12.2017
privind desemnarea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru
desfasurarea perioadei de stagiu a domnisoarei Silea Ramona
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 286/2017 privind numirea in functie publica a domnisoarei Silea
Ramona;
- 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 domnisoara Silea Ramona consilier debutant in
Compartimentul Secretariat-Relatii cu Publicul 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 290/04.12.2017

PROGRAM
pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnisoarei Silea Ramona-consilier debutant –
Compartiment Secretariat-Relatii cu Publicul 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 domnisoara Silea Ramona 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 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 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,

DISPOZIŢIA NR 292
DIN 05.12.2017
privind modificarea Dispozitiei Nr 246/16.10.2017
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Eroarea materiala strecurata in Art 1 din Dispozitia Nr 246/16.10.2017;
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.Se modifica Art 1 din Dispozitia Nr 246/16.10.2017 care v a avea urmatorul enunt:
„ 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 246 lei/lunar pentru un 3 copii la 225 lei/lunar pentru
3 copii datorat modificarii veniturilor.
Art.2 Celelalte prevederi din dispozitia Nr 246/16.10.2017 raman nemodificate.
Art 3. 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 293
Din 05.12.2017
privind modificarea Dispozitiei Nr 197/2017
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
Eroarea materiala strecurata in Art 1 din Dispozitia Nr 197/2017
 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.Se modifica Art 1 din Dispozitia Nr 197/2017 care v a avea urmatorul enunt:
„ Începând cu data de 01.08.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Nechita Florentina, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 43,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2730806274786, de la 214 lei/lunar pentru un 2 copii la
107 lei/lunar pentru 1 copil –motivul Tanaselea Gheorghita a implinit varsta de 18 ani..
Art.2 Celelalte prevederi din dispozitia Nr 197/2017 raman nemodificate.
Art 3. 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 297
Din 12.12.2017
privind acordarea indemnizatiei cuvenite persoanelor cu handicap grav pe perioada in care
asistentul personal al acestora se afla in concediul de odihna.
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
Compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni;
-prevederile Legii Nr 448/2006 republicata, art 37 alin (3) privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
In temeiul prevederilor art 63 alin (4) lit (a) si art 68 din Legea Nr 215/2001 privind
Administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:
Art 1.Se acorda indemnizatia cuvenita persoanei cu handicap pentru perioada in care asistentul
personal al acestora se afla in concediul de odihna conform anexei Nr 1 la prezenta dispozitie.
Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii raspunde Compartimentul financiar contabil
din cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Urecheni.
Art 3. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanelor 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,
email primaria_urecheni@yahoo.com
DISPOZITIA NR.298
DIN 15.12.2017
privind programarea efectuarii concediilor de odihna in anul 2018 pentru angajatii aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art 9 din Hotarirea Guvernului Romaniei Nr 250/1992 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia
publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;
- prevederile art 143 din Legea nr 53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art 35 din Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art 61 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 68 alin. (1 ), art 115 alin (1) lit (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se stabileste programarea efectuarii concediilor de odihna in anul 2018 pentru angajatii aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni conform graficului de programare anexa la prezenta
dispozitie.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza primarul comunei, compartimentul
financiar-contabil si secretarul comunei.
Art.3 Secretarul comunei Urecheni va comunica prezenta dispoziţie tuturor 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 300
DIN 21.12.2017
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 01.12.2017-31.03.2018

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 232 lei) în perioada 01.12.2017-31.03.2018 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
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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 291
din 05.12.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Noiembrie 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 21 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Noiembrie 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

