
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA STEFAN CEL MARE
pnrman

DISPOZITIE
privind acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi

persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 41612001,
pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 3l mattie 2020

,SON.TN OUATU, PRIMAR AL COMUNEI STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
Avdnd in vedere :

o Referatul compartimentului Asistenld socialS prin care se propune acordarea ajutorului
pentru incdlzirea locuinfei cu combustibili solizi pentru un numdr de 44 persoane beneficiare de ajutor

social in conformitate cu prevederile Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare;
o Dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70l20l I privind masurile de protectie

sociala in perioada sezonului rece, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
o Hotararea Guvemului nr. 9201201 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7012011 privind masurile de protec!ie sociald in
perioada sezonului rece, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 155, alin. (5), lit.e);i ale art. 196 din O.U.G. nr.5712019, privind Codul

administrativ,

DISPOZITIE
Art. L. Se aprob[ ajutorul lunar pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi, unui

numar de 44 de persoane beneficiare de ajutor social conform Legii nr.4l6l200l, prev[zute in anexa

la prezenta dispozili e.

Art.2. Valoarea total[ a ajutorului pentru incdlzirea locuinfei cu lemne pentru

sezonul rece, noiembrie 2018 - martie 2020, aprobat la art.1, este de 12.760lei, aferent unui numdr

de 44 de persoane, care se va pl6ti in perioada l5 - 30 noiembrie 2019.
Art.3 Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 15 zile de la comunicare, la

primarul comunei Stefan cel Mare, iar dispozilia de solulionare a contestaliei poate fi alacatd la

Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr.54412004.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozilie persoanelor qi instituliilor

interesate.

Primar, Vizat pentru legalitate,

Sorin
Stole{u Nicolae

Nr. 142 din 15.10.2019
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nouANm
ruDETUL NEAMT

COMUNA STEFAN CEL MARE
PRIMAR

DISPOZITIE
privind acordarea ajutorului social pentru titularul

Ababei Nicolae

,SORIN OAATU, PRIMAR AL COMUNEI STEFAN CEL MARE, TADETAL NEAMT
Avdnd in vedere prevederile art.l2 alin. (l) din Legea nr.4l6l200l, privind venitul minim

garantat cu modificSrile gi completdrile ulterioare, a Normelor Metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat aprobate prin HG nr.50/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare ,adresa Agenliei Judelen[ pentru Pl[]i gi Inspecfie Social[
Neam{ nr. 85/ 08.01.2016 ,OUG nr. 93 12016;

Ydz6"nd cererea gi declaralia pe propria rdspundere pentru acordarea ajutorului social
inregistrate cu nr. 6 I 03. l0 .2019 insoJite cu actele doveditoare, cat si figa de calcul gi ancheta
socialS ;

in temeiul dispoziliilor art.l55 alin. (l), lit. a) 9i d) gi art.196 din OUG nr.5712019 privind

coduladministrativ ;

DISPOZITIE
Art. 1. lncepand cu data de 01.11.2019, se acorda ajutorul social

pentru numitul Ababei Nicolae ,cflp 1911031270040 , domiciliatd in sat

cel Mare .

-Pentru ajutorul social menlionat, numitul Ababei Nicolae
(6 zile ) in folosul comunitdli .

in cuantum de 527 lei
Cirligi , comuna $tefan

are de efectuat 44 ore

Art.2. Prezenta dispozilie va fi comunicatd titularului de ajutor social in termen de 5 zile
de la emitere.

Art.3. Prezenta dispozilie se poate ataca in termen de 30 de zile de la data emiterii potrivit
prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 55412004, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare .

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor in cauza si

institutiilor interesate.

Vizat pentru legal itate,
Secre

Stoler

Primar,
Sorin Ouatu

Nicolae
,,



JUDETUL NEAMT
COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind acordarea dreptului la stimulent educalional acordat sub formd de tichete sociale,

numitei Kecskes Maria

Ouatu Sorin , primarul Comunei $tefan cel Mare, Jude{ul Neamf
Avind in vedere cererea inregistratd in cadrul instituliei sub nr. 5701 din 09.10.2019 , privind

acordarea stimulentului educafional ;

Prevederile Legii nr. 248 din 28.10.2015, privind stimularea participdrii in inv6{[mintul
preqcolar a copiilorprovenind din familiile defavorizate cit gi art.l4 gi urmdtoarele din cadrul Hotdririi
de Guvern nr. l5 din l9.0l.2016,privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 24812015 ;

Adresa nr.1020 din23.09.2019, inaintati de $coal6 GimnazialS Dr. Emanuiel Rigler, privind
pe elevul Andrei G Delia Dumitrila;

in temeiul dispoziliilor art.l55 alin. (l), lit. d), alin. (5), lit. a) qi art. 196 din OUG nr.

5712019 privind codul administrativ ;

DISPUN

Art. I Se acord[ incepind cu luna octombrie ,an2019, pentru anul qcolar 2019-2020, dreptul
la stimulent educational, reprezentind 1 tichet /lund titularei Kecskes Maria, cu domiciliul in sat/comund

$tefan cel Mare, jude{ul Neamf, cnp: 2820825270013, beneficiar/copilul Kecskes Beti Sara Alis .

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozifii c0t qi indeplinirea
obliga[iilor menfionate de prevederile H.G. nr. 1512016, se ins[rcineazd Compartimentul Asisten![
Social6.

Art. 3 Distribuirea tichetelor sociale reprezentind stimulentul educa{ional, se va realiza lunar,
prin cadrul casieriei din cadrul Primdriei Comunei $tefan cel Mare, Judelul Neam!.

Lrt. 4 Beneficiarul de stimulent educalional este obligat si anunle orice modificare in
componenfa familiei sau in veniturile acesteia in termen de maximum l5 zile de la producerea acesteia.

Art. 5 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozilie persoanelor in cauzd gi instituliilor
interesate.

Vizat pentru legalitate,Primar,
Sorin Ouatu Secre r,:.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PzuMAR,

DISPOZITTE.
privind modiJicarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrdri aferent investitiei

"Promovarea Comunei $tefan cel Mare prin amenajare parc ;i construire punct de informare"

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam(,
Av6nd in vedere dispozilia primarului nr. 122 din 18.09.2019, privind numirea comisiei de

evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrdri aferent investiliei "Promovarea Comunei
$tefan cel Mare prin amenaj are parc gi construire punct de informare", cat gi faptul ci la nivelul
institutiei nu existd persoanl de specialitate in vederea evaluarii ofertelor din punct de vedere tehnic;

Prevederile Legii nr. 9812016 privind achizitiile pubilce si ale art. 126 din H.G. nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodolagice de aplicare a prevederilor referito are la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.9812016, privind achizitiile publice.

in temeiul art. 155, alin.(5), lit.e) 9i ale art. tqO ain O.U.G. nr. 5712019, privind Codul
administrativ,

DISPUN

Art.l. Se coopteazd in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
lucrdri aferent investifiei "Promovarea Comunei $tefan cel Mare prin amenajare parc qi construire
punct de informare", domnul ing. Bulea Florin, in calitate de expert tehnic, pentru evaluarea ofertelor
din punct de vedere tehnic qi financiar.

Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei in cauz6, gi instituliilor
interesate.

Primar
Sorin Ouatu

Y izat pentru legalitate
Secretar

Nr. 139 din 10.10.2019
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ROMANIA
JUDETUL NBAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PzuMAR,

DISPOZITTE
privind namirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrdri aferent investitiei

"InJiinlarea, modernizare Si dotare Centru integrat acordare servicii sociale
tn sat GhigoieSti, com. $tefan cel Mare,ludelul Neaml"

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judeful Neam{,
Avdnd in vedere prevederile H.C.L. nr. 7012017, privind aprobarea implementdrii

proiectului de investilie "infiin1area, modernizare gi dotare Centru-integrat icordare servicii sociale
in sat Ghigoiegti, com. $tefan cel Mare, JudeJul Neam[", c6t qi contractual de finantare nr.
C19200725221612901162 din 26.07.2018, incheiat intre institutia noastrd Ei Agenlia pentru
Finantarea Investiliilor Rurale.

Prevederile Legii nr. 9812016 privind achizitiile pubilce si ale art. 126 din H.G. nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodolagice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.9812016, privind achizitiile publice.

in temeiul art. 155, alin.(5), lit.e) qi ale art. tqO ain O.U.G. r:u.. 5712019, privind Codul
administrativ,

DISPUN

Art.l. (1) Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
lucr6ri aferent investifiei "lnfiin1area, modernizare gi dotare Centruintegrat acordare servicii sociale
in sat Ghigoiegti, com. $tefan cel Mare, Judetul Neam!", in urmdtoarea componen!6:

1. Stan Elena- preqedinte comisie- cu drept de vot
2. Plugdrifa Sultana Nicoleta -membru
3. Cojocaru Elena - membru
4. Bulea Florin(ing.) - expert cooptat, in vederea analizei ofertelor din punct de vedere tehnic

qi financiar.

(2) Se numeqte membru supleant in cadrul comisiei, d-na Buraga Mirela - Teodora,
avdnd funclia de consilier asistent.

Art.2 Secretarul comunei va comunicaprezentadispozitie persoanelorincauzd,gi instituliilor
interesate.

Primar
Sorin Ouatu

Yizatpentru legalitate
Secretar

Nr. 138 din 10.10.2019

Stoleru Nicolae


