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 49
din 02.03.2018
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Februarie 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 Februarie 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. 52
Din 09.03.2018
pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Horghidan Ioan -persoana cu
handicap grav
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-art 30 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotararea de Guvern Nr 268/2007;
- Certificatul de deces seria D10 nr 159057/19.02.2018 eliberat de catre Primaria
municipiului Piatra Neamt pentru defunctul Horghidan Ioan;
-referatul domnei Manole Carmina din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit (d), alin 5 lit (c ) , art 68 alin (1) si art 115 alin
(1) lit (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 18.02.2018 inceteaza plata indemnizatiei lunare pentru
persoanele cu handicap grav cuvenita domnului Horghidan Ioan, identificat prin CNP
1280219274785 , urmare a decesului acestuia.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata compartimentului financiar contabil, consilierului
superior cu atributii privind asistenta sociala din cadrul aaratului de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si Institutiei Prefectului judetul Neamt.
Art.3 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 554/2004 privind
contenciosul administrativ.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 53
Din 23.03.2018
privind incetarea ajutorului social pentru titulara 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;
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;
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 09.03.2018 inceteaza ajutorul social pentru titulara Simionel Rodica,
domiciliata in Sat Urecheni, strada Biserica veche , Nr 7, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2570713274819, motivat de decesul acesteia.
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie 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.54
Din 23.03.2018
pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Paval Aurelia -persoana cu
handicap grav
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-art 30 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotararea de Guvern Nr 268/2007;
- Certificatul de deces seria D10 nr 279077/20.03.2018 eliberat de catre Primaria comunei
Urecheni pentru defuncta Paval Aurelia;
-referatul domnei Manole Carmina din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit (d), alin 5 lit (c ) , art 68 alin (1) si art 115 alin
(1) lit (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 18.03.2018 inceteaza plata indemnizatiei lunare pentru
persoanele cu handicap grav cuvenita doamnei Paval Aurelia, identificata prin CNP
2440907274802 , urmare a decesului acesteia.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata compartimentului financiar contabil, consilierului
superior cu atributii privind asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si Institutiei Prefectului judetul Neamt.
Art.3 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 554/2004 privind
contenciosul administrativ.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 57
Din 23.03.2018
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularului Vinturache 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;
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;
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 ajutorul social pentru familia titularului
Vinturache Mihai, domiciliat in Sat Urecheni, strada Biserica veche , Nr 45, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1580205274796, urmare pensionarii.
Art.2 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.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie 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 58
DIN 23.03.2018
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Andrei AurelianLucian
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre domnul Andrei Aurelian-Lucian precum si
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului
Andrei Aurelian-Lucian;
 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 01.04.2018 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Andrei Aurelian-Lucian, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Morii, Nr 22, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1800125271708, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 256
lei/lunar pentru 3 copii, datorat de introducerea in dosar a noului nascut Andrei Matia-Petru.
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 60
Din 28.03.2018
privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia titularului Curteanu Virgil
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a prevederilor
legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011,
precum si a OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor
beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.04.2018 se suspenda plata ajutorului social pentru familia
titularului Curteanu Virgil, domiciliat in sat Urecheni,strada Principala, Nr 176, comuna
Urecheni, judetul Neamt,CNP 1900524271693, urmare a neefectuarii orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
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 51
Din 07.03.2018
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 279 /07.03.2018 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 1243 lei pentru luna
Februarie 2018 conform anexei nr nr 1 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

