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 162
Din 09.08.2018
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
09.08.2018 ora 15.00, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte a Consiliului
local cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de
parteneriat -PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE
REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și

formare ,Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
2. 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

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 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 anularea creantelor fiscale a unui debitor
persoana fizica-decedata.
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

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR.161
Din 06.08.2018
pentru desemnarea persoanei cu atributii in domeniul protectiei civile din cadrul UAT
Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere, prevederile art 13 din Legea protectiei civile Nr 481/2004
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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.unic- Se desemneaza domnul Pascu Fanica-Ovidiu- seful Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Urecheni, ca persoana cu atributii in domeniul
protectiei civile prin cumul de functii.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu
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DISPOZIŢIA NR 163
DIN 10 .08.2018
privind stabilirea planificarii de recuperare de catre functionarii publici si a personalului
contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni a zilelor de 16 si 17 August 2018, stabilite ca
zile libere
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 si 17
August 2018 ca zile libere;
-referatul domnului Axinte Ovidiu secretarul comunei Urecheni;

În temeiul prevederilor art 1 alin (2) din H.G.R Nr 595/2018 precum si 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. Zilele de 16 si 17 August 2018, stabilite ca zile libere se recupereaza de catre functionarii
publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni prin prelungirea
programului de lucru cu o ora in perioada 13.08.2018-06.09.2018.
Art 2. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

