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 1
Din 03.01.2018
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
03.01.2018 ora 11.00, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte a Consiliului
local cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarire privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
dezvoltare,pentru anul 2017.
2. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.
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,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 2
din 03.01.2018
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Decembrie 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 Decembrie 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

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,

DISPOZIȚIA Nr 4
Din 09.01.2018
privind modificarea numarului de ore de munca in folosul comunitatii persoanelor
beneficiare de ajutor social conform legii Nr 416.2001
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
Avînd în vedere prevederile O.U.G Nr 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr
416/2001 privind venitul minim garantat;
Luand act de prevederile H.G Nr 778/2013 pentru modificarea si completareaNormelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat,
precum si prevederile H.G Nr 846/2017 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata;
Vazand O.U.G Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor
beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru anul
2016;
În temeiul prevederilor art 68 și art 115 alin (1) lit (a) din Legea administrației publice locale
nr 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepand cu data de 01.01.2018 se aproba modificarea numarului de ore la persoanele
beneficiare de venit minim garantat, conform tabelului anexa care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art .2 Viceprimarul comunei si consilierul superior din cadrul Compartimentului asistenta
sociala vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 3 Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit Legii contenciosului administrativ Nr
554/2004 la Tribunalul Neamt, in termen de 30 zile de la primirea prezentei.
Art.2 Secretarul unității administrative-teritoriale va aduce la cunoștință prezenta dispoziție
tuturor persoanelor nominalizate precum și persoanelor și instituțiilor interesate.
Primar,
Tănăselea 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,
DISPOZITIA NR.5
DIN 09.01.2018
cu privire la aprobarea unui Plan de Servicii pentru Atomei Mihaela-Rodica
Tanaselea Ion , Primarul comunei Urecheni jud. Neamt;
Avand in vedere ancheta sociala intocmita la domiciliul adolescentei Atomei MihaelaRodica;
Avand in vedere prevederile art. 40 alin 1 si 3 din Legea nr 272/2004 – republicata cu
modificarile si completarile ulterioare – privind Protectia si Promovarea Drepturilor copilului
precum si prevederile Ordinului nr 286/2006;
Avand in vedere prevederile art 63 alin 2 din Legea nr. 215 / 2001 - privind
Administratia Publica Locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,
In temeiul art.68 alin 1 si a art 115 alin 1 lit “a” din Legea nr. 215 / 2001 privind
Administratia Publica Locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPOZITIE
ART. 1 .Se aproba Planul de Servicii conform Anexei la Prezenta Dispozitie pentru
Atomei Mihaela-Rodica domiciliata in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt.
ART. 2 . Cu aducerea la indeplinire a prezentei Dispozitii se insarcineaza
Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Urecheni .
ART. 3 . Prezenta Dispozitie se va comunica catre :
• Institutia Prefectului – jud. Neamt – Directia de contencios administrativ si controlul
legalitatii actelor .
• Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Urecheni .
• Consiliului Judetean Neamt – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului – Serviciul de Preventiei si Interventie in Urgenta.

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,
email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 6
DIN 09.01.2018
privind stabilirea indemnizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav incepind cu data
de 01.01.2018.
Tanaselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile H.G Nr 846/2017 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata;
-prevederile Legii Nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art 63 alin (1) lit “c” si alin ( 4) lit “a” din Legea Nr 215/2001
privind administrația publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 68 alin. (1 ) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu 01.01 2018 se stabileste indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap
grav in cuantum de 1162 lei/lunar persoanelor nominalizate in anexa nr 1 la prezenta dispozitie.
Art.2 Compartimentul financiar contabil 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 , persoanelor nominalizate precum si institutiilor si persoanelor 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,

D I S P O Z I T I A NR. 7
Din 10.01.2018
privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul Primariei comunei Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere propunerile functionarilor publici si angajatilor contractuali din cadrul
Primariei Urecheni, judetul Neamt, procesul verbal nr.185/10.01.2018 intocmit de membrii
comisiei de disciplina in vederea alegerii presedintelui;
In conformitate cu prevederile art. 3, art. 4 , art. 11si art. 17 alin. 1 din HG nr.
1344/31.10.2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplinăcu
completarile si modificarile ulterioare si art 16 din O.U.G. nr 35/2009;
In temeiul prevederilor art. 63 alin. 1 , litera (e), art. 68, alin. 1;art. 115 alin. 1 lit.(a), alin.
2., alin. 5 si art 117, lit. (a), din Legea nr 215/2001 - legea administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

ART.1 Se constituie comisia de disciplina din cadrul Primariei comunei Urecheni,judetul
Neamt, in urmatoarea componenta :


PRESEDINTE : Vartolomei Maria



MEMBRII

: Tanaselea Coca
: Apostol Irina-Evelina



SECRETAR : Axinte Ovidiu

ART.2 Membrii supleanti ai comisiei de disciplina sunt :


PRESEDINTE : Sterian Doinita



MEMBRII

: Zama Ionut Ghiocel
: Isachi Ionel



SECRETAR

: Manole Carmina

ART.3 Mandatul membrilor titulari si supleanti, precum si al secretarului titular si
supleant este de 3 ani, pe perioada ianuarie 2018-ianuarie 2021.
ART.4 Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei, presedintele, membrii ,
secretarul comisiei de disciplina precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea
administrativă au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1 % aplicat la salariul de baza al
fiecaruia , si se acorda in lunile in care comisia isi desfasoara activitatea, pe baza certificării de
către preşedintele comisiei a desfăşurării activităţii comisiei pe luna respectivă.
ART. 5 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de
disciplina a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul primariei
comunei Urecheni.
ART.6 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica prezenta dispozitie, in
copie, Institutiei Prefectului Judetul Neamt, d-lui Primar,Compartimentului financiar contabil
si persoanelor nominalizate pentru ducerea la indeplinire

Avizat pentru legalitate,
PRIMAR,

consilier juridic

Tanaselea Ion

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 8
Din 11.01.2018
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularei Olteanu
Mihaela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- cererea domnisoarei Olteanu Mihaela de incetare a ajutorului social motivat de
pensionarea pe caz de boala cerere inregistrata la Nr 192/11.01.2018;
-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 01.01.2018 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titulara Olteanu Mihaela, domiciliata in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2870722271719, urmare a pensionarii pe caz de boala .
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
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,
e-mail primăria_urecheni@yahoo.com
D I S P O Z I T I A NR 9
Din 19.01.2018
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
30.01.2018 ora 1400, 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 Februarie 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de
interes local in anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2018.
4. Proiect de hotarare privind împuternicirea primarului comunei Urecheni
pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
secretarului comunei pentru anul 2017.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat pe
anul 2018.
6. Raport privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si
masuri de inbunatatire a acestora pe anul 2018.
7. Raport activitate 2017 consilier local Bordianu Adrian.
8. Raport activitate 2017 consilier local Manole Gheorghe.

9. Raport activitate 2017 consilier local Tanaselea Mihai-Marcel.
10. Raport activitate 2017 consilier local Tanaselea Ioan.
11. Raport activitate 2017 consilier local Livada Fanica.
12. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

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

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,
DISPOZITIA NR 10
Din 23.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Apreotesei Elena
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 titularei Apreotesei Elena;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Apreotesei Elena, domiciliata in sat Ingaresti, strada Julfeni, Nr 5, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2761022274782. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinereveniturile obtinute depasesc limitele prevazute de lege pentru acordarea alocatiei pentru
sustinerea familiei.
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

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,
DISPOZITIA NR 11
Din 23.01.2018
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Margean Paul
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 documentele depuse de domnul Margean Paul 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 01.02.2018 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 564 lei/lunar/(6 persoane) pentru familia titularului Margean Paul, domiciliat in sat Urecheni,
Strada Catuna, Nr 90, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1790916224524, drept suspendat
prin Dispozitia Nr 288/2017.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului 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 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
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,
DISPOZITIA NR 12
Din 23.01.2018
privind acordarea ajutorului social pentru titularul Calugaru Marius-Mugurel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Calugaru Marius-Mugurel 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 01.02.2018 se stabileste pentru titularul Calugaru Marius-Mugurel,
domiciliat in Sat Urecheni,Strada Dealul Hanului, Nr 52 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1700823270638 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 24 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,
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,
DISPOZITIA NR 13
Din 23.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Asaftei Toader
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 Asaftei Toader;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Asaftei Toader, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 96, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1650629135055. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinereveniturile obtinute depasesc limitele prevazute de lege pentru acordarea alocatiei pentru
sustinerea familiei.
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

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,
DISPOZITIA NR 14
Din 23.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tanase Mihai
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 Tanase Mihai;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Tanase Mihai, domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1610220274805. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere- detine in proprietate o
suprafata mai mare de teren intravilan decat cea prevazuta pentru acordarea alocatiei pentru
sustinerea familiei.
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

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 15
DIN 25.01.2018
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Manolache
Stefanita
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- documentele depuse la dosar de catre domnul Manolache Stefanita precum si referatul
întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se propune modificarea
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularuluiManolache Stefanita ;
- 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 01.02.2018 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Manolache Stefanita, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Principala, Nr 35, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1841230271694, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 150
lei/lunar pentru 2 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,
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 16
DIN 26.01.2018
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Trandafir RobertGheorghe
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-documentele depuse la dosar de catre domnul Trandafir Robert-Gheorghe precum si referatul
întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se propune modificarea
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Trandafir Robert-Gheorghe;
- 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 01.02.2018 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Trandafir Robert-Gheorghe, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 94,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1940527225961, de la 82 lei/lunar pentru un 1 copil la
164 lei/lunar pentru 2 copii, datorat de introducerea in dosar a noului nascut Trandafir RobertIon-Dragos.
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,
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,
DISPOZITIA NR 17
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularei Tanaselea
Lenuta
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titulara Tanaselea Lenuta, domiciliata in sat Urecheni, Strada Morii, Nr 24, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2680430274786, 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
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,
DISPOZITIA NR 18
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului Tinei Aurel
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Tinei Aurel, domiciliat in sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 145, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1760912274795, 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
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,
DISPOZITIA NR 19
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularei
Simionel Rodica
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularei Simionel Rodica, domiciliata in sat Urecheni, Strada Biserica veche, Nr 7,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2570713274819, 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
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,
DISPOZITIA NR 20
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Miron Tabita
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 titularei Miron Tabita;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Miron Tabita, domiciliata in sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 49, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2751020224491. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere- veniturile obtinute depasesc limitele prevazute de lege pentru acordarea alocatiei
pentru sustinerea familiei.
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

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,
DISPOZITIA NR 21
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Marcu Mihaela
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 titularei Marcu Mihaela;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Marcu Mihaela, domiciliata in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 24, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2840924271717. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinereneactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 24
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Trandafir
Brindusa
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 titularei Trandafir Brindusa;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Trandafir Brindusa, domiciliata in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 94, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2880122275861. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere- neactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 25
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dragusanu
Ionut-Paul
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 Dragusanu Ionut-Paul;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Dragusanu Ionut-Paul, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900317225905. Motivul incetarii dreptului la alocatia
de sustinere- neactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 26
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Rusu Petrica
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 Rusu Petrica;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Rusu Petrica, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 48, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1710721274781. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinereneactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 27
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Bursuc VasileValentin
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 Bursuc Vasile-Valentin;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Bursuc Vasile-Valentin, domiciliat in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 179, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1810430271709. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere- neactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 28
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tanasa Paul
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 Tanasa Paul;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Tanasa Paul, domiciliat in sat Ingaresti, strada Primaverii, Nr 31, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1680818274851. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinereneactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 22
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Asaftei
Dumitru
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 Asaftei Dumitru;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Asaftei Dumitru, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 115, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1830220271710. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere- neactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 23
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Alexandroaia
Ionut
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 Alexandroaia Ionut;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Alexandroaia Ionut, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 138, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1810324275863. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere- neactualizarea dosarului.
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

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,
DISPOZITIA NR 29
Din 31.01.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Buraga Cezar
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 Buraga Cezar;
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 01.02.2018 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Buraga Cezar, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 156, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1681124274800. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: Buraga
Nicolas Cosmin a implinit varsta de 18 ani.
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

consilier juridic,
Axinte Ovidiu

