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 31
din 05.02.2018
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Ianuarie 2018

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 Ianuarie 2018 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,
DISPOZITIA NR 33
Din 09.02.2018
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Pascu Emil
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Pascu Emil 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 01.03.2018 se stabileste pentru familia titularului Pascu Emil,
domiciliat in Sat Urecheni,Strada Fundatura, Nr 26 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1660722274818 un ajutor social in cuantum de 255 lei /lunar pentru 2 persoane.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 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 34
Din 09.02.2018
privind acordarea ajutorului social pentru titularul Tanaselea Fanic
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Tanaselea Fanic 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 01.03.2018 se stabileste pentru titularul Tanaselea Fanic, domiciliat in
Sat Urecheni,Strada Catuna, Nr 30 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1600331274809 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 16 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,

DISPOZIŢIA NR 35
DIN 09.02.2018
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Calugaru Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Calugaru Ioan 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 01.03.2018 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Calugaru Ioan, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Principala, Nr 3, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1640915274782, pentru 2 copii, în cuantum de 164 lei lunar.

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

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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. 36
DIN 09.02.2018
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ancuta Vlad
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
-Cererea domnului Ancuta Vlad , înregistrată in registrul de intrari a Primăriei comunei
Urecheni cu nr. 1067/08.02.2018 prin care solicita un ajutor financiar pentru acoperirea unor
cheltuieli privind decesul si inmormintarea mamei Ancuta Elena;
- Cerificatul de deces seria D. 10 nr.161695 /26.01.2018 pe numele Ancuta Elena eliberat de
Primaria Urecheni;
- Ancheta socială intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
În temeiul art. 63 alin. 1 lit. c), alin.4 lit. a) şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
emit următoarea :

DISPOZIŢIE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 1000 lei, domnului Ancuta Vlad,
C.N.P. 1960127271696, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 1, comuna Urecheni,
judeţul Neamț, pentru acoperirea unor cheltuieli privind decesul si inmormintarea mamei Ancuta
Elena decedata la data de 25.01.2018.
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,
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 39
Din 12.02.2018
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 205 /12.02.2018 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 2293 lei pentru lunile
Decembrie 2017-Ianuarie 2018 conform anexelor nr 1 si nr 2 la prezenta dispozitie.
Art.2 Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Urecheni va aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii persoanelor si autoritatilor
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, email
primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZIŢIE NR 40
din 20.02.2018
privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului şi structurilor cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă in anul 2018
Tănăselea Ion – primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi
completat prin O.M.A.I. nr.786/2005, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ale Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ;
În temeiul prevederilor art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 – republicată, privind
Administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1. Se stabilesc următoarele măsuri privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă:
 La Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă se vor întocmi următoarele
documente:
- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2018;
- Documentele activităţilor conduse de către preşedintele Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, şeful Centrului Operativ cu Activitate Temporară şi şeful serviciului
voluntar.
 Planul de pregătire va avea următoarea structură:
I. Baza legală
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii
de personal
V. Evidenţa participării la activităţile de pregătire
VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,
exerciţii şi concursuri de specialitate
VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciului voluntar
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
IX. Asigurarea logistică şi financiară
Planul de pregătire se aprobă de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă şi se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.
 Organizarea pregătirii va cuprinde:
a) Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei.
- Secretarul comunei va participa la un curs de pregătire cu scoatere de la locul de
muncă – conform planificării I.S.U. Neamţ.
b) Pregătirea personalului din compunerea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă.
- Un instructaj de pregătire semestrial, cu durata de 2-3 ore, organizat de Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă.
c) Pregătirea personalului Centrului Operativ cu Activitate Temporară.
- Şeful Centrului Operativ cu Activitate Temporară şi cadrul tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor vor participa la un instructaj de pregătire cu durata
de 4 ore, condus de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
- Personalul din compunerea Centrului Operativ cu Activitate Temporară va executa
un antrenament de specialitate cu durata de 3 ore, condus de preşedintele Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă.
d) Pregătirea serviciului de urgenţă voluntar se execută trimestrial, în perioada
februarie – noiembrie, prin şedinţe de câte 5 ore, astfel:
- o şedinţă teoretic-aplicativă, cu durata de 3 ore;
- o şedinţă practic-demonstrativă, cu durata de 2 ore.
În lunile când nu se poate executa pregătirea în mod centralizat cu tot personalul
serviciului, aceasta se va executa pe localităţi, conform planificării şefului de serviciu.
e) Pregătirea salariaţilor se realizează prin instructaje, exerciţii practice şi
antrenamente şi se execută conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.712/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- Instructajul introductiv general - cu nou-angajaţii în muncă, durata 8 ore;
- Instructajul specific locului de muncă – se execută individual pe durata a 8 ore,
după instructajul introductiv general, de către şeful locului de muncă respectiv;
- Instructajul periodic se execută: – lunar cu personalul cu funcţii de execuţie care
sprijină serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă – durata 2 ore;
- semestrial cu funcţionarii din structura primăriei
– durata 2 ore.

f) Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă se va executa concomitent cu
activităţile de prevenire, conform Graficului de control la gospodăriile populaţiei şi a
Graficului de informare.
g) Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se va executa în cadrul procesului instructiv
- educativ, prin activităţi teoretic – aplicative şi antrenamente.
Prin grija şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se va întocmi
planificarea temelor şi exerciţiilor pentru fiecare categorie de personal.
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se va ţine de către şeful serviciului.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului se va înainta numeric
şi procentual Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ,
semestrial, în primele 10 zile ale lunilor iulie şi noiembrie.
 Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează în luna
decembrie, sub formă de bilanţ, în şedinţa comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii va cuprinde:
- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
- obiectivele propuse şi modul de realizare a acestora;
- gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
- organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi intervenţiilor reale;
- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale;
- organizarea şi nivelul de înzestrare a serviciului voluntar;
- gradul de asigurare a bazei materiale;
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
 Fondurile băneşti pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se asigură,
potrivit prevederilor Legii protecţiei civile nr. 481/2004 republicata, H.G. 1491/2004 şi
H.G.1579/2005 de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, de catre Consiliul judeţean
şi consiliile locale din bugetele locale, iar de către operatorii economici şi instituţiile
publice din bugetele proprii.
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor şi instituţiilor
interesate.

Primar,
Ion Tănăselea
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 42
Din 20.02.2018
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Bostan Constantin
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 01.03.2018 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Bostan Constantin, domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1551111274785 intrucat acesta beneficiaza de pensie .
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 44
Din 27.02.2018
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului 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 01.03.2018 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Samson Gheorghe, domiciliat in sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, Nr 15, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1940427271690, 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 45
Din 27.02.2018
privind acordarea ajutorului social pentru titulara Simionel Rodica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Simionel Rodica 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 01.03.2018 se stabileste pentru titulara, Simionel Rodica domiciliata
in Sat Urecheni,Strada Biserica Veche, Nr 7 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2570713274819 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 16 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 46
Din 27.02.2018
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Simionel Rodica
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 Simionel Rodica;
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 Simionel Rodica, domiciliata in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 7, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2570713274819. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere- instituirea unei masuri de protectie pentru fiica sa Atomei Mihaela Rodica conform
Deciziei Nr 8/23.01.2018 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului-Neamt.
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

