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 113
Din 20.06.2018
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
29.06.2018 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 Iulie 2018.
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare al
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni pentru anul 2018 .
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a
voucherelor de vacanta.
4. 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 105
Din 06.06.2018
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 713 /05.06.2018 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 1766 lei pentru luna Mai
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

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIȚIA NR 116
DIN 29.06.2018
privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Urecheni pe perioada efectuarii
concediului de odihna de catre primarul comunei Urecheni.

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
In baza prevederilor art 57 alin (2) si art 65 din Legea Nr 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art 68 alin (1) coraborat cu art 115 alin (1) lit (a) din Legea
administrației publice locale Nr 215/2001 republicată cu modificările și completările
ulterioare;

DISPUN:
Art 1 Pe perioada efectuarii concediului de odihna 03.07.2018-11.07.2018 de catre
primarul comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion , toate atributiile acestuia vor fi
exercitate de catre domnul Spatariu Gheorghe viceprimarul comunei Urecheni.
Art 2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție viceprimarului comunei
Urecheni domnul Spatariu Gheorghe precum și tuturor autorităților și persoanelor
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,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 108
Din 18.06.2018
privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei APOSTOL IRINA-EVELINA, din
funcţia publică de execuţie Consilier, grad profesional asistent, de la Compartimentul
Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni

Tanaselea Ion Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere:
- raportul intocmit de catre domnul consilier juridic Axinte Ovidiu, cu privire la suspendarea
raportului de serviciu al d-nei Apostol Irina-Evelina, din funcţia publică de execuţie Consilier,
grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Urbanism din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Urecheni;
- cererea inregistrata sub nr.4627 din 18.06.2018 a d-nei Apostol Irina-Evelina;
- Certificatul de nastere Seria N 11 nr.088361 eliberat de primaria municipiului Piatra Neamt,
fapt pentru care s-a cerut suspendarea raportului de serviciu a d-nei Apostol Irina-Evelina, pentru
cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani;
Vazand:
- prevederile art.2 alin.(1), art.12 si celelalte din Ordonanta de Urgenta a Guvernlui nr.111/
8decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotarari Guvernului Romaniei Nr. 1025 din

9 august 2006 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii Nr.166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social cu modificarile si competarile ulterioare;
Tinand cont de:
- prevederile Cap.5 Sectiunea 1,art.35, art.36; Cap.9, Sectiunea 2-a, art.95 alin.(1) lit. „a”
alin.(3), (4), (5); art.96 si celelalte din Legea Nr. 188 din 8 decembrie 1999-republicată privind
Statutul funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.61 alin.(2-5), art.63 alin.(1) lit.”d’, alin. (5), lit. „e”, art. 68, alin.(1)
coroborat cu art.115 alin.(1) lit. „a” alin.(2),(5),(6),(7) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 -republicată cu modificările şi completările ulterioare:
D I S P U N:
Art. 1.–Se aproba suspendarea raportului de serviciu al doamnei APOSTOL IRINA-EVELINA,
functionar public în funcţia publică de execuţie Consilier, grad profesional asistent, la
Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Urecheni, incepand cu data de 01.07.2018, pentru cresterea copilului pentru o perioada de 1 an
conform solicitarii.
Art. 2.–Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 3. –Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:
-

Institutia Prefectului judeţului Neamt;

-

Compartimentul financiar contabil;

-

D-na Apostol Irina-Evelina-Consilier asistent.

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 104
din 04.06.2018
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Mai 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 Mai 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,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 109
din 18.06.2018
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Iunie 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 Iunie 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

