ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .1.

privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , începand cu data de 01.01.2018
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 38, alin.3, lit.”e” din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulteriore;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Procesul verbal nr. 5145 din 19.12.2017 cu privire la negocierea
colectivă a salariilor brute pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 69/22.12.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la stabilirea salariilor de bază brute pentru angajaţii din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”şi alin.5, lit.”e” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 68 si art. 115, alin.1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. – Începând cu data 01.01.2018 se stabileşte salariul lunar de bază pentru personalul
contractual şi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. – Se aprobă statele de personal pentru personalul contractual, respectiv pentru
funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul

Iaşi , începand cu data de 01.01.2018 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Cu aceeaşi dată – 01.01.2018 încetează valabilitatea statelor de personal emise anterior.
Art.3. – Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi şi secretarul comunei Strunga , vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la cunoştinţa personalului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, salariile stabilite
prin prezenta dispoziţie, pe bază de semnătură, conform anexei nr.2 la prezenta dispoziţie.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.01.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
ANEXA NR.1
la Dispoziţia nr. 1/08.01.2018 cuprinzând salariile personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, începând
cu data de 01.01.2018
STAT DE PERSONAL PENTRU PERSONALUL CARE OCUPĂ FUNCŢII PUBLICE
VALABIL CU DATA DE 01.01.2018
Numele şi prenumele

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

URECHE COSTEL
AŞTEFANI MARICELA
ILIEŞ DORINA
OLAN VALENTINA
IGNAT GEORGIANA
BURLACU MARIAMAGDALENA
7. VACANT
8. GĂUCAN ELENA
TAMARA
9. VACANT
10. VACANT
TOTAL

Funcţia
publică

Nivel Coefistudii cient

Secretar
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

S.
S.
S.
S.
S.

Consilier
Consilier
Referent

S.
S.
M.

Referent
Referent
-

M.
M.
-

3.48
2.60
2.60
2.40
2.40
2.40
2.40
1.80
1.90
1.80
-

Categoria II-a
Viza
Total
C.F.P. drepturi
10%
banesti

Salariul de
bază
conf.Legii
nr.
153/2017

II
Superior
Superior
Asistent
Asistent

Gradaţia
corespunzătoare
tranşelor
de
vechime
5
5
4
2

6.612
6.152
6.152
5.539
5.147

554
-

6.612
6.152
6.152
6.093
5.147

Asistent
Asistent
Asistent

3
0
3

5.404
4.560

-

5.404
4.560

Grad
profesional

Principal
Asistent
-

0
0
-

4.054
3.610
3.420
50.650

554

4.054
3.610
3.420
51.204

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

STAT DE PERSONAL PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
VALABIL CU DATA DE 01.01.2018
Categoria a II-a
Numele şi prenumele
Funcţia
Nivel
Coefi- Gradatia
Salariul de
studii
cient
corespunbază conf.
zatoare
Legii nr.
tranşelor de
153/2017
vechime
VOCHIŢA RADUŞef formaţie pompieri
CONSTANTIN
M.
1.60
3.040
DAMIAN ELENA
Îngrijitor
M.
1.50
2
3.217
DOGARU LUDOVIC Muncitor II
G.
1.60
2
3.431
HUMINIUC V.
Muncitor IV
2
MIHAI
P.
1.40
3.003
TINCU CRISTIAN
Muncitor IV
M.
1.40
3
3.153
LUCĂCEL A.
Şofer buldoexcavator II
GABRIELCRISTINEL
G.
1.50
2.850
DOGARU I. FLORIN Şofer II microbuz şcolar
P.
1.50
3
3.378
TOTAL
22.072

STAT DE PERSONAL PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ-CULTURĂ
VALABIL CU DATA DE 01.01.2018
Categoria II-a
Nr. Numele şi prenumele
Funcţia
Nivel Treapta Coeficient
Gradatia
Salariul de
crt.
studii
corespunzatoare
baza
transelor de
Conf. Legii
vechime
nr. 153/2017
1.
Ureche Florentina
Bibliotecar
M.
IA
1.80
5
4.259
PRIMAR,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună
Ureche Costel

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
ANEXA NR.2
la Dispoziţia nr. 1/08.01.2018 cuprinzând salariile personalului din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, începând cu data de 01.01.2018
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
URECHE COSTEL
AŞTEFANI MARICELA
ILIEŞ DORINA
OLAN VALENTINA
IGNAT GEORGIANA
BURLACU MARIAMAGDALENA
GĂUCAN ELENA TAMARA
VOCHIŢA RADUCONSTANTIN
DAMIAN ELENA
DOGARU LUDOVIC
HUMINIUC V. MIHAI
TINCU CRISTIAN
LUCĂCEL A. GABRIELCRISTINEL

14. DOGARU I. FLORIN

15. URECHE FLORENTINA

Funcţia
ocupată
Secretar
comună
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Semnătura de luare
la cunoştinţă

Data

Referent
Şef formaţie
pompieri
Îngrijitor
Muncitor II
Muncitor IV
Muncitor IV
Şofer
buldoexcavator
II
Şofer II
microbuz
şcolar
Bibliotecar

PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .2.

privind stabilirea salariilor asistenţilor personali din cadrul Primăriei comunei
Strunga, judeţul Iaşi , începand cu data de 01.01.2018
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 38, alin.3, lit.”e” din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulteriore;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 69/22.12.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la stabilirea salariilor de bază brute pentru angajaţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”şi alin.5, lit.”e” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 si art. 115, alin.1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. – Începand cu data 01.01.2018 se stabileşte salariul lunar de bază pentru asistenţii
personali din cadrul Primăriei comunei Strunga , judeţul Iaşi , conform anexei care face parte integrantă
din prezenta dispoziţie.
Art.2. – Se aprobă statul de personal pentru asistenţii personali, începand cu data de 01.01.2018
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Cu aceeaşi dată – 01.01.2018 încetează valabilitatea statului de personal emis anterior.
Art.3. – Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga şi secretarul comunei Strunga , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi,va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie
compartimentului financiar-contabil, consilierului (asistentul social) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control
legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.01.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
ANEXĂ
la Dispoziţia nr. 2/08.01.2018 cuprinzând salariile asistenţilor personali începand cu data de 01.01.2018
STAT DE PERSONAL PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL – ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ – ASISTENŢI PERSONALI
VALABIL CU DATA DE 01.01.2018

Nr.
crt.

Numele si
prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abraham Maria
Căriman Maria
Dogaru Elena
Dumitriu Mihai
Cătea Maria
Gabor Monica
Gaman Elena
Guşuliac Maria
Hătneanu Emilia
Huminiuc Elena
Mitocaru Cristinel
C.I.M. suspendat,
art.51,lit.c-Legea nr.
53/2003
(concediu paternal)
12. Panţiru Daniela
13. Panţiru Maricica
14. Burcă Mihalache
TOTAL

Functia

Nivel
studii

Coeficient

Asist.personal
Asist.personal
Asist. personal
Asist.personal
Asist. personal
Asist.personal
Asist.personal
Asist.personal
Asist.personal
Asist.personal
Asist.personal

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

Gradatia
corespunzatoare
transelor de
vechime
4
4
3
5
1
3
3
3
2
2
3

Asist.personal
Asist. personal
Asist.personal
-

G.
G.
G.
-

1.01
1.01
1.01
-

4
5
3
-

Categoria II-a
Salariul de
baza
conf.O.U.G.
nr. 153/2017
2.331
2.331
2.274
2.389
2.063
2.274
2.274
2.274
2.166
2.166
1.900

2.331
2.389
2.274
31.436

PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMAN IA

COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 3 .
Privind acordarea indemnizatiei lunare
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Ciobanu Daniela,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 97 din 10.01.2018, prin care
solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal
gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului
platit din fonduri publice,pentru fiul sau Ciobanu Sergiu-Alexandru,copil cu handicap grav;
Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 3285/20-SECC din 05.01.2018,emis de Serviciul de
Evaluare Complexa a Copilului, cu privire la plata indemnizatiei pe perioada de 24 de luni pentru
copilul cu handicap grav-cu asistent personal Ciobanu Sergiu - Alexandru, incadrat intr-un grad de
handicap grav in baza Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap
grav –cu asistent personal nr. 4 /R1/ 05.01.2018, emis de Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi, cu
valabilitate- 24 luni, de la data eliberarii;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 -Codul Muncii, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si
art.115 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,:

DISPUNE :

Art.1. – Se aproba incepand cu data de 13.01.2018 plata unei indemnizatii lunare, care este
in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice ,pentru copilul cu handicap
grav CIOBANU SERGIU- ALEXANDRU, avand CNP –ul - 5060325225621, reprezentat legal de
doamna Ciobanu Daniela (mama copilului),avand CNP-ul – 2761225226320, cu domiciliul in satul
Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a
Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 4 /R1/ 05.01.2018, emis de Comisia
Pentru Protectia Copilului Iasi, cu valabilitate- 24 luni de la data eliberarii.

Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.065 lei ,se acorda pentru copilul cu
handicap grav CIOBANU SERGIU- ALEXANDRU,incadrat in grad de handicap grav in baza
Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 4 /R1/ 05.01.2018
si a Acordului nr. 3285/20-SECC din 05.01.2018, cu privire la acordarea indemnizatiei lunare,emis de
Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului Iasi,cu valabilitate - 24 luni de la data eliberarii.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga
,D.G.A.S.P.C. Iasi,doamnei Ciobanu Daniela, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei
Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 10.01.2018

PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 4 .
privind majorarea indemnizaţiei lunare acordata persoanelor cu handicap grav-cu asistent personal
aflate in plata la data de 01.01.2018
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere faptul ca indemnizatia lunara este in cuantum egal cu salariul net al asistentului
personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a
personalului platit din fonduri publice;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile art.1 din H.G. nr.846 din 29.11.2017 pentru stabilirea salariului de
baza minim brut pe tara garantat in plata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si
art.115 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,:

DISPUNE :
Art.1. – Incepand cu data de 01.01.2018, se majoreaza cuantumul indemnizatii lunare care
este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale
care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice,indemnizatie lunara
acordata persoanelor cu handicap grav- cu asistent personal aflate in plata la data de 01.01.2018, de la
1.065 lei la 1.163 lei, beneficiarii acestei indemnizatii fiind prevazuti in anexa care face parte integranta
din prezenta dispozitie.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga in vederea
comunicarii beneficiarilor ,D.G.A.S.P.C. Iasi, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei
Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 16.01.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .5.
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru
data de 29.01.2018
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 39, alin.1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – Pentru data de 29.01.2018, orele 13.00, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, care va avea loc la sediul consiliului local Strunga, având
următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
anul 2018.
- prezintă domnul Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul
2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
6. Discuţii.
Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor consiliului
local la şedinţă şi va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 22.01.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 6 .
privind incetarea dreptului la ajutorul social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat
doamnei Catea Maria

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Catea Maria,solicitanta dreptului la V.M.G., domiciliata in
satul Farcaseni, comuna Strunga , judetul Iasi, inregistrata la nr. 138 / 11.01.2018,prin care solicita
incetarea dreptului la VMG, incepand cu 01.02.2018;
Avand in vedere referatul nr. 371 / 31 .01.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se
propune incetarea dreptului la ajutor social si constituirea debitului in suma de 116 lei reprezentand
ajutor incalzire locuinta pentru lunile februarie- martie 2018,incepand cu 01.02.2018, acordat doamnei
Catea Maria, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi,la cererea solicitantei
dreptului la VMG;
Avand in vedere prevederile art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 416/2001, actualizata, privind
venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 50 /2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.25 alin.(6) din O.U.G.nr.70/2011,cu modificarile si completarile
ulterioare,privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” ,alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.1 si a
art.115 lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare,:

DISPUNE :
Art.1. – Incetarea dreptului la ajutorul social, respectiv la ajutorul pentru incalzirea
locuintei acordat doamnei CATEA MARIA, avand CNP-ul –2611112226326 ,cu domiciliul in satul
Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de 01.02.2018, la cererea solicitantei
dreptului la VMG .
Art.2. - Suma de 116 lei , cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei pentru lunile februarie
2018 – martie 2018, se constituie debit si se va recupera integral de la solicitanta dreptului.
Art.3. - In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
domiciliul, componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia
sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii
prezentei,

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie , consilierului– in vederea comunicarii catre beneficiar ,Agentiei Judetene Pentru Plati si
Inspectie Sociala Iasi,precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si
contencios administrativ.
Data astazi: 31.01.2018
PRIMAR ,
Prof.LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 7 .
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Ailenei Valerica,solicitanta dreptului la A.S.F., domiciliata in
satul Farcaseni, comuna Strunga , judetul Iasi, inregistrata la nr. 143 / 12.01.2018,prin care solicita
incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand cu 01.02.2018,intrucat s-a separat in
fapt de sot din data de 05.01.2018;
Avand in vedere referatul nr. 372 / 31.01.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina –consilier
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se
propune incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,la cererea solicitantei dreptului la
ASF;
Avand in vedere prevederile art.32 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art.16 din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei ;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si
art.115 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,
DISPUNE :
Art.1. – Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata
doamnei AILENEI VALERICA, avand C.N.P.-ul - 2790125226320, cu domiciliul in satul
Farcaseni, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de 01.02.2018,la cererea solicitantei
dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei.
Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre solicitanta dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,
Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi –
Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 31.01.2018
PRIMAR ,
PROF.LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 8 .
Privind incetarea platii indemnizatiei lunare

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere Certificatul de Deces seria D10 numarul 096484,eliberat de Primaria comunei
Strunga
la data de 02 .02.2018;
Avand in vedere faptul ca doamna Avasiloaia Anica a fost incadrata in categoria persoanelor cu
handicap grav – cu asistent personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 11823 /
17.12.2013 / 79285, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate –
permanent si a Acordului nr. 8727 / 18.12.2013,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei
lunare pentru persoana cu handicap grav;
Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 192 din 23.12. 2013 prin care se aproba plata
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ,doamnei Cojocariu
Maria,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi;
`Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006,actualizata, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007,pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,actualizata, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1 lit.”d ” ,alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin 1 si a
art.115 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata;

DISPUNE :

Art.1. – Incepand cu data de 01.03.2018, inceteaza plata indemnizatiei lunare acordata doamnei
COJOCARIU MARIA, avand CNP –ul- 2250112226322, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna
Strunga, judetul Iasi,persoana cu handicap grav – cu asistent personal,conform Certificatului de
incadrare in grad de handicap nr.11823 / 17.12.2013 / 79285, eliberat de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – permanent,intrucat aceasta a decedat in data de
01.02.2018, conform Certificatului de Deces seria D10 numarul 096484,eliberat de Primaria comunei
Strunga la data de 02.02.2018.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga si consilierul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.3. - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta la
Judecatoria Pascani.

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
compartimentului financiar-contabil, doamnei Cojocariu Maria - nora, DGASPC Iasi, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 05.02.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA

COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 9 .
privind aprobarea darii de seama si descarcarea de gestiune pentru perioada
octombrie 2017- decembrie 2017, prezentata de domnul Avasiloaie Ioan

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere darea de seama pentru perioada octombrie 2017- decembrie
2017,inregistrata sub nr. 387 din 31.01.2018, prezentata de domnul Avasiloaie Ioan,cu
domiciliul legal in mun.Iasi, str. Sf. Lazar nr.17 , bl.F1-4, sc.F2 et.2 ap.9, privind
exercitarea atributiilor de tutore pentru interzisa Avasiloaia Anica, cu domiciliul in satul
Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi,pentru perioada octombrie 2017- decembrie
2017, dare de seama prezentata pe propria raspundere,din care rezulta ca domnul
Avasiloaie Ioan a realizat la partea de venituri (pensie,indemnizatie
gr.handicap,indemnizatie lunara de ingrijire,arenda teren,cont bancar,ajutor de
inmormantare) in perioada sus-mentionata suma de 14.648 lei, din care a folosit pentru
intretinerea, ingrijirea si inmormantarea interzisei suma de 8.941 lei iar diferenta de
5.707 lei economisita de catre tutore, va ramane mostenitorilor;
Avand in vedere referatul nr. 400 din 01.02.2018,intocmit de consilierul superior
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,cu propunerea de
aprobare a darii de seama si descarcarea de gestiune a tutorelui Avasiloaei Ioan pentru
suma de 8.941 lei,iar diferenta de 5.707 lei economisita de catre tutore, va ramane
mostenitorilor;
Avand in vedere faptul ca interzisa Avasiloaia Anica a decedat in data de
24.12.2017;
Avand in vedere prevederile art.152,153,156;160;162 si 171 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.229,alin.3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in
aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil;
Avand in vedere prevederile art. 63 lit.”d” ,art.5 lit “c”si in temeiul art. 68 alin.1
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,
DISPUNE :

Art.1. – Aprobarea darii de seama prezentata de domnul AVASILOAIE IOAN,
inregistrata cu nr. 387 din 31.01.2018 privind pe interzisa AVASILOAIA ANICA.
Art.2. – Descarcarea de gestiune a domnului Avasiloaie Ioan,cu domiciliul legal
in mun. Iasi, str. Sf. Lazar nr.17 , bl.F1-4, sc.F2 et.2 ap.9 , privind exercitarea atributiilor
de tutore pentru interzisa Avasiloaia Anica pentru perioada octombrie 2017 – decembrie
2017 pentru suma de 8.941 lei,iar diferenta de 5.707 lei economisita de catre tutore, va
ramane mostenitorilor.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din
prezenta dispozitie consilierului -Ilies Dorina,din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga,domnului Avasiloaie Ioan, precum si Institutiei Prefectului
judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.

Data astazi 05.02.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .10.
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru
data de 14.02.2018
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 39, alin.1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – Pentru data de 14.02.2018, orele 13.300, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, care va avea loc la sediul consiliului local Strunga, având
următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea celor două
contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul
Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ
FĂRCĂŞENI, CORP C, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”.
5. Discuţii.
Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor consiliului
local la şedinţă şi va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 07.02.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .11.
privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ignat Georgiana, din funcţia publică de execuţie
de consilier, grad profesional asistent-compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art.95, alin.1, lit.”a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2, alin.1 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G.nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.1, alin.1 din O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere certificatul de naştere seria N.10 nr.709263, prin care s-a înregistrat naşterea
copilului Ignat Vladimir;
Având în vedere cererea doamnei Ignat Georgiana, înregistrată la nr. 202/17.01.2018,prin care
solicită suspendarea raportului de serviciu, în vederea acordării concediului pentru creşterea copilului;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 488/07.02.2018 al domnului Ureche Costel-secretarul
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la suspendarea raportului de serviciul al doamnei Ignat
Georgiana;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”şi alin.5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – (1)Începând cu data de 12.02.2018, se suspendă raportul de serviciul al doamnei Ignat
Georgiana, având funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent-compartiment stare
civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, din iniţiativa sa,
ca urmare a acordării concediului pentru creşterea copilului Ignat Vladimir, identificat prin codul
numeric personal – 5171124226848, până la împlinirea vârstei de 2 ani.
(2) Pe perioada suspendării raportului de serviciu postul aferent funcţiei publice se rezervă, iar
ocuparea acestuia se face pe perioadă determinată.
(3) Pe perioada suspendării raportul de serviciu al doamnei Ignat Georgiana nu poate înceta şi nu
poate modificat decât din iniţiativa sau cu acordul acesteia.

(4) Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, constituie vechime
în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă
în raport cu acestea.
Art.2. - Secretarul comunei Strunga şi compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Ignat Georgiana, compartimentului financiar-contabil, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, precum şi şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 07.02.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 12 .
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
si stabilirea perioadei pentru care s-a incasat acest drept cu titlu necuvenit

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 449 / 05.02.2018 intocmit in urma efectuarii anchetei
sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ASF si a
verificarilor documentelor si mentiunilor din dosar cat si solicitarea altor adeverinte de venit, de
catre Ilies Dorina – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, judetul Iasi,prin care se propune incetarea dreptului la ASF si constituirea de debit
pentru sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei, pentru perioada
august 2017 - ianuarie 2018, doamnei Bordas Saveta, domiciliata in satul Farcaseni, comuna
Strunga, judetul Iasi,intrucat solicitanta dreptului nu a declarat in termenul legal de 15 zile,
modificarea veniturilor obtinute din salarii de catre domnul Ailenei Daniel- concubinul sau, de la
SC Concret Construct AG din orasul Gura-Humorului,judetul Suceava,venituri ce conduceau la
depasirea plafonului prevazut de lege pentru mentinerea dreptului din luna august 2017– venitul
net lunar pe membru de familie in prezent fiind de 668 lei ;
Avand in vedere prevederile art.23 alin.(1), art. 25 alin.(1 si alin.(5),art. 32 si a art.34
alin.(1 ) din Legea nr. 277/2010,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 16 alin.(1) din H.G. nr. 38/2011, actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68
alin.1 si a art. 115 lit.”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE :
Art.1. – Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, acordata doamnei
BORDAS SAVETA, avand CNP-ul – 2830718244059,cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna
Strunga, judetul Iasi,incepand cu data de 01.02.2018, intrucat titulara alocatiei nu a declarat in
termenul legal modificarea veniturilor obtinute din salariu de concubinul sau, domnul Ailenei
Daniel, venitul net lunar pe membru de familie in prezent fiind de 668 lei ;
Art.2. - Pentru lunile august 2017 – ianuarie 2018, inclusiv, se constituie debit pentru
sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei si se va recupera integral
de la titulara alocatiei .

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la
cunostinta, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Judetean Iasi.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei,
Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului
Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 07.02.2018
PRIMAR,
PROF. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

