R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR. 120
DIN 04.07.2018
privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei
Urecheni, judetul Neamț, de catre domnul Axinte Ovidiu, consilier juridic în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamt;
Având în vedere:
- avizul Nr 34153 / 2018 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter
temporar a functiei publice de conducere, de secretar al comunei Urecheni, judetul Neamț, de catre
domnul consilier juridic Axinte Ovidiu;
- art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
-art. 92 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile
si completarile ulterioare;
-art.III, alin.(1) din OUG nr.90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice;
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. „e”, alin. (5) lit. „ e”, art. 68 alin. (1)
şi art. 115 alin. (1) lit. „ a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu
modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art. 1. Incepand cu data de 04.07.2018 domnul Axinte Ovidiu, consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, exercita, cu caracter temporar, functia publica de conducere de

secretar al comunei Urecheni, judeţul Neamț, pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului
vacant, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.
Art. 2.Secretarul promovat temporar pe o funcţie publică de conducere, beneficiază de drepturile salariale
aferente funcţiei conform legislatiei in vigoare.
Art. 3. Domnul Axinte Ovidiu va îndeplini atribuţiile stabilite prin fişa postului, prevazuta in anexa care
face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei şi de compartimentul financiar –
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judeţul Neamț.
Art.5. De la data intrarii în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă dispozitia primarului comunei Urecheni
Nr 30/2018.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic
Axinte Ovidiu

Red./Dact.
M.C. Ex.4.

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
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D I S P O Z I T I A NR 165
Din 23.08.2018
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
31.08.2018 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 Septembrie 2018.
2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului general consolidat
pe anul 2018.
3. Proiect de hotarare privind declararea starii de insolvabilitate a unui
contribuabil persoana fizica.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul
Primariei comunei Urecheni pentru perioada ianuarie-iunie 2018.

5. Raport activitate Semestru 1 SVSU Urecheni .
6. Raport activitate Compartiment Politie locala Urecheni .
7. Material informativ cu privire la pesta porcină africană.
8. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

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

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
secretar
Axinte Ovidiu

