
R O M Â N  I A 
 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL   IAŞI 
 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .115. 
privind numire diriginte  de şantier în vederea asigurării Serviciului de asistenţă tehnică 
pentru realizarea obiectivului de investiţii”Modernizare drumuri în comuna Strunga, 

judeţul Iaşi” 
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul  Iaşi ; 
Având în vedere Contractul de finanţare nr. C 0720RN00011512400120/12.09.2016 

şi actele adiţionale ulterioare încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, având ca obiect derularea proiectului de 
investiţii” „Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 4053/21.09.2017 încheiat între S.C. Enviro 
Construct S.R.L. şi  Comuna Strunga, judeţul Iaşi, având ca obiect executarea lucrărilor la 
proiectului de investiţii” „Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 2679/07.06.2017 încheiat între  
Comuna Strunga , judeţul Iaşi  şi P.F.A. Stoica Romeo , având  ca obiect asigurarea  
Serviciului de asistenţă tehnică pentru realizarea obiectivului de investiţii„Modernizare 
drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere referatul nr. 4172/28.09.2017  întocmit de doamna 
Burlacu Maria-Magdalena- consilier, prin care se propune numirea dirigintelui de şantier în 
vederea asigurarea  Serviciului de asistenţă tehnică pentru realizarea obiectivului de 
investiţii„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, în persoana domnului 
Stoica Romeo; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcţii , 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art. 63,alin.1,lit.”e”  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul art. 68 , al. 1 si art. 115, alin.1 , lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare  ,  
 

 



D I S P U N E   : 
 
Art.1. -  Domnul ing. Stoica Romeo în calitate de P.F.A. , înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. F22/2888/03.11.2009, cod fiscal:26178207, se numeşte diriginte de 
şantier pentru execuţia lucrărilor de construcţii la obiectivului de investiţii„Modernizare 
drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi” 

Art.2. – Domnul  Romeo Stoica are  obligaţia de a verifica, supraveghea  şi răspunde 
de derularea lucrărilor conform proiectului şi normelor legale în vigoare. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi, va comunica un exemplar din 
prezenta dispoziţie domnului Romeo Stoica,compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatulu de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.  

 
Data astazi  28.09.2017 

 
PRIMAR , 

Prof.  LAZĂR  MARIANA  
 

 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel



R O M Â N I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 116  . 
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Bartos Nicusor - Cristian 

 
            Primarul  comunei  Strunga, judetul  Iasi 

Avand in vedere cererea doamnei Bartos  Elena, inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr. 
159   din   20.09.2017, prin care a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la reevaluarea 
orientarii scolare si evaluarea in vederea incadrarii intr-un grad de handicap pentru minorul  Bartos 
Nicusor - Cristian ; 

Avand in vedere evaluarea situatiei socio-medicale a minorului si a familiei acestuia, efectuata de 
consilierul superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies 
Dorina, prin care s-a constatat necesitatea intocmirii  planului de servicii;  

Avand in vedere referatul nr. 172 / 28.09.2017 intocmit de consilierul superior, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies Dorina, prin care propune spre 
aprobare planul de servicii pentru minorul/familia Bartos Nicusor-Cristian; 

Avand in vedere prevederile art.40 alin.(3)din Legea nr. 272/2004,republicata, privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului ; 

Avand in vedere prevederile Ordinului 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protectie; 

Avand in vedere dispozitiile art. 63  alin. (1) lit.”d” si alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.(1) si a 
art.115 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata, a administratiei publice locale; 
 
 

D I S P U N E  : 
 
           Art.1.  – Se aproba planul de servicii intocmit pentru  minorul BARTOS  NICUSOR - CRISTIAN , 
avand CNP-ul - 5041125070029 si familia acestuia, cu domiciliul in satul Habasesti, comuna Strunga, 
judetul Iasi. 
         Art.2.  – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie. 
         Art.3.  -  Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei  dispozitii ;  
         Art.4.  – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta dispozitie 
consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi, 
D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Bartos Nicusor-Cristian,precum si Institutiei Prefectului judetului 
Iasi – Serviciul control  legalitate acte si contencios – administrativ .  

Data astazi  28.09.2017 
                                         

PRIMAR 
PROF.  LAZAR  MARIANA 

 
 

 
Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                              Secretar comuna, 
Ureche  Costel 



R O M A N  I A 
 
           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  117. 
privind acordarea dreptului la stimulentul educational 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererile-declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea 

stimulentului educational ( tichet social pentru gradinita) depuse in perioada 15.09.2017- 
29.09.2017; 

Avand in vedere referatul nr.4205 / 29.09.2017 intocmit de doamna Burlacu Maria 
Magdalena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul 
Iasi dupa verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate, prin care se propune acordarea 
dreptului la stimulentul educational pentru un nr. de 10  beneficiari, cuprinsi in anexa la 
prezentul referat; 

Avand in vedere prevederile art. 2, art.3 si art. 5 din Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 2,art.5 si  art.7 din H.G. nr. 15 /2016, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

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; 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se acorda  dreptul  la stimulentul educational sub forma de tichet social pentru 

gradinita, beneficiarilor prevazuti in anexa  care face parte integranta din prezenta dispozitie, 
pentru anul scolar 2017 - 2018, incepand cu  luna septembrie  2017.               

Suma acordata cu titlu de stimulent educational este de 50 lei 
             Art.2. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la 
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul tichetului social 
are obligatia sa comunice in scris primarului modificarile intervenite. 

Art.3. _ In situatia in care se constata  schimbari ce conduc la incetarea dreptului la 
stimulent,  primarul  emite dispozitie de incetarea dreptului si  /sau de recuperare a tichetelor 
sociale pentru gradinita,dupa caz, cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile. 

Art.4.-   Daca restituirea in natura a tichetelor sociale necuvenite, nu este posibila,sumele 
reprezentand contravaloarea acestora se recupereaza de la titular,in termen de maximum 30 de 
zile de la data comunicarii dispozitiei. 

Art.5. – Tichetele sociale, vor fi distribuite lunar de catre persoana desemnata de 
primarul comunei Strunga , pe baza Dispozitiei primarului, pana la data de 15 a lunii in curs, 
pentru luna anterioara. 

Art.6. – 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.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Burlacu Maria-Magdalena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii catre titularul dreptului, compartimentului 
financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate 
acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                                                                                        
Data astazi 29.09.2017 

                                        
 
 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR  MARIANA 

 
Avizat pentru legalitate , 

                                                                                                                             Secretar comuna,                                                                                                                                                     
Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI NR. 117 privind acordarea stimulentului educational conform Legii nr. 248 din 28.10.2015  pentru 
anul   scolar 2017-2018 

LUNA  SEPTEMBRIE 2017  
Nr.
crt. 

Titular Beneficiar Adresa de 
domiciliu a 
titularului  

Suma 
acordata / 

nr.copii 

Anul 
scolar 
 

Nume Prenume  CNP Nume Prenume  CNP    
1 PANTIRU DANIELA 2780707226353 PANTIRU DAVID MARIAN 5120404226838 Sat.Farcaseni 

ComStrunga 
50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

2 TUCAN CRISTINEL IONUT 1871207203408 TUCAN CRISTINA 
MIRABELA 

6130921225917 Sat.Farcaseni 
ComStrunga  

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

3 BULHAC SIMONA ELENA 2830417225642 BULHAC ANDREI 5121128226911 Sat Strunga 
Com Strunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

4 GABOR EUGENIA 2730105226320 GABOR DAVID MARIAN 5120513226746 Sat Farcaseni 
Com Strunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

5 GRADINARIU FLORENTINA 2790202226351 CARBUNE NARCISA 
IOANA 

6130116225908 Sat.Crivesti 
ComStrunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

6 VOCHITA MIHAELA 2730726226342 VOCHITA CRISTIAN 
ROMULUS 
ANDREI 

5120716221064 Sat Bratulesti 
Com Strunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

7 FLORESCU DANA 2820919226797 FLORESCU ELENA 
GEORGIANA 

6120211226741 Sat Bratulesti 
Com Strunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

8 CARBUNE GIULIA OTILIA 2950301225893 1. SACARA   GIANINA 
ANDREEA 

6130202226747 Sat.Crivesti 
ComStrunga 

100 lei/ 
2copii 

2017-
2018 

    2. SACARA  CRYSS 
MADALIN 

5141003225895 Sat.Crivesti 
ComStrunga 

  

9 STRUMBEI ELENA-ANDREEA 2871110225621 VIRTOSU IASMINA- 
MARIA 

6120311225911 Sat.Crivesti 
ComStrunga  

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

10 BOLOG ANGELICA 2730611226323 1. BOLOG PAUL 
VALENTIN 

5111029225898 Sat.Farcaseni 
ComStrunga 

100 lei/ 
2copii 

2017-
2018 

    2. BOLOG LAVINIA 
DENISA 

6130511225896 Sat.Farcaseni 
ComStrunga 

  

 TOTAL  10 TITULARI  12 BENEFICIARI     

 
            PRIMAR,   Prof. LAZAR MARIANA                                                                               INTOCMIT, Burlacu Maria-Magdalena 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N  I A 
 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL   IAŞI 

 
D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .118. 

privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, având ca obiect 
executarea lucrărilor pentru proiectul de investiţii”Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul 

Iaşi” 
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul  Iaşi ; 
Având în vedere Contractul de finanţare nr. C 0720RN00011512400120/12.09.2016 şi actele 

adiţionale ulterioare încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, având ca obiect derularea proiectului de investiţii” „Modernizare drumuri în 
comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, având ca 
obiect executarea lucrărilor pentru proiectul de investiţii”Modernizare drumuri în comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”, înregistrat la nr. 3207/19.07.2017; 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 4053/21.09.2017 încheiat între S.C. Enviro Construct 
S.R.L. şi  Comuna Strunga, judeţul Iaşi, având ca obiect executarea lucrărilor la proiectului de investiţii” 
„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere referatul nr. 4204/29.09.2017  întocmit de doamna Burlacu Maria- 
Magdalena- consilier, prin care se propune emiterea dispoziţiei primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
cu privire la aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, având ca 
obiect executarea lucrărilor pentru proiectul de investiţii”Modernizare drumuri în comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”; 
 Având în vedere prevederile art. 216 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 66, alin.3 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 63,alin.1,lit.”e”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul art. 68 , al. 1 si art. 115, alin.1 , lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare  ,  
 
 

D I S P U N E   : 
 
Art.1. -  Se aprobă Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, având ca 

obiect executarea lucrărilor pentru proiectul de investiţii”Modernizare drumuri în comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”. 



 
 

Art.2. – Se aprobă atribuirea Contractului de achiziţie publică, având ca obiect executarea 
lucrărilor pentru proiectul de investiţii”Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, către 
ofertantul S.C. Enviro Construct S.R.L. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie, S.C. Enviro Construct S.R.L.,compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – 
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.  
 

Data astazi  29.09.2017 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA 

 
 

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar  comună,  
Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
 

COMUNA  STRUNGA 
 JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  119 . 
cu privire la acordarea ajutorului de incalzire cu lemne beneficiarilor de ajutor social , aflati 

in plata la data de 01.09.2017 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere lista cu beneficiarii venitului minim garantat nr. 3971  din 14.09.2017, aflati in 

plata la data de 01.09.2017; 
Avand in vedere referatul nr. 4206  din  29.09.2017,intocmit de consilierul superior din cadrul 

aparatului de specialitate al  primarului comunei Strunga, judetul Iasi , prin care se solicita dispunerea 
stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si a datei la care se va face plata ajutorului 
pentru incalzirea locuintei, beneficiarilor de ajutor social aflati in plata la data de 01.09.2017,conform 
listei cu beneficiari; 

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 416/2001,actualizata,cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind venitul minim garantat;  

Avand in vedere prevederile  art. 11 alin.(2) si a art.25 alin.(1); (2) si (4) din O.U.G. nr.70/2011, 
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind masurile de protectie sociala in perioada 
sezonului rece; 

Avand in vedere prevederile art. 23  alin.(1) si (3) din H.G. nr.920 / 2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare ,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr.70/2011,actualizata, 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,actualizata,  
 

D I S P U N E   : 
 

Art.1. – Pentru lunile noiembrie 2017– martie 2018 se acorda beneficiarilor de ajutor social de 
pe raza comunei Strunga, judetul Iasi, ajutor pentru incalzirea locuintei  in cuantum de 58 lei/luna, 
respectiv 290 lei pentru cele 5 luni ale sezonului rece 2017 – 2018. 

Art.2. _ Beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt prevazuti in anexa care face parte 
integranta din prezenta dispozitie. 

Art.3. – Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie 2017– martie 
2018 se va face o singura data pentru toata perioada sezonului rece, pe baza de stat de plata prin casieria 
primariei comunei Strunga, judetul Iasi, in data de 27.10.2017. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in 
vederea comunicarii catre beneficiar ,compartimentului contabilitate,precum si Institutiei  Prefectului 
judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 

  Data astazi   29.09. 2017     
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
Avizat pentru legalitate , 

                                                                                                        Secretar comuna,  
                                                                                                             Ureche Costel 



 
 

PRIMARIA COMUNEI  STRUNGA 
 JUDETUL  IASI 
 
ANEXA 
 
la  Dispozitia  nr. 119 din 29.09.2017,  cu privire la beneficiarii Legii 416/2001, actualizata,aflati in 
plata, care vor primi ajutor pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2017-2018 
 
Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 

Domiciliul 
sat/com.jud 

CNP titular 
 

Cuantum lunar  ajutor 
incalzire 
Valoare 
 totala ajutor 

1. AVRAM  
MARIA 

Sat.Habasesti 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2410721226327 58 lei x 5= 290 lei 

2. DORCU  
MARICICA 

Sat.Farcaseni 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2650711226335 58 lei  x 5= 290 lei 

3. ZAMFIR  
EUGENIA 

Sat.Habasesti 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2340826226357 58 lei  x 5= 290 lei 

4 CALIN 
STELIAN 

Sat.Strunga; 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

1640725226358 58 lei  x 5 =290 lei 

5 BALAN   
RADU -FLORIN 

Sat.Strunga; 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

1690403330010 58 lei  x 5 =290 lei 

6 LUCACEL 
DANIELA 

Sat.Farcaseni 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2780717226359 58 lei  x 5 =290 lei 

7 VOCHITA  
MIHAELA 

Sat.Bratulesti 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2730726226342 58 lei  x 5 =290 lei 

8 CATEA   
MARIA 

Sat.Farcaseni 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2611112226326 58 lei  x 5 =290 lei 

9 CONSTANTINESCU 
HARUT   
GABRIELA 

Sat.Farcaseni 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2860608225633 58 lei  x 5 =290 lei 

10 GAL   
ANGELICA 

Sat.Farcaseni 
com.Strunga; 
Jud.Iasi 

2700106226329 58 lei  x 5 =290 lei 

 TOTAL   2.900 lei 
 
Datele sunt corecte,complete  si corespund cu prevederile actelor normative in vigoare. 
          PRIMAR,                                       SECRETAR,                              Intocmit,          
 PROF.LAZAR MARIANA                 URECHE  COSTEL                 Ilies Dorina 



 
 

R O M A N  I A 
   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 
 

 
 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 120 . 
privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Vochita Mihaela 

 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 

             Avand in vedere referatul nr. 4226 / 02 .10.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier 
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se 
propune modificarea cuantumului ajutorului social incepand cu 01.10.2017, acordat doamnei Vochita 
Mihaela, domiciliata in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, intrucat  veniturile familiei s-au 
majorat, venitul net lunar pe membru de familie in prezent fiind de  17 lei;     
             Avand in vedere  cererea  pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta 
sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi,  depusa de doamna Vochita Mihaela, inregistrata la nr. 3 / 
25.09.2017;   
              Avand in vedere prevederile  art.14 alin.(1) si ( 3) si a art.20 alin.(2) din Legea nr. 416/2001, 
actualizata, privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.32 din 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 fisa de calcul intocmita pentru stabilirea venitului net lunar si al nivelului lunar 
al venitului minim garantat;  

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,: 
     

D I S P U N E   : 
 
 
 

Art.1. – Se modifica cuantumul ajutorului social acordat doamnei  VOCHITA  MIHAELA, 
avand CNP-ul –2730726226342 ,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, 
incepand cu data de  01.10.2017,  de la  500 lei la 480 lei,intrucat  veniturile familiei s-au majorat, 
venitul net lunar pe membru de familie  in prezent fiind  de 17 lei. 

Art.2. -  Cuantumul ajutorului social, in baza fisei de calcul este de 480 lei. 
            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. -  Plata ajutorului social se va face de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie 
Sociala Iasi,pe baza de mandat postal . 

Art.5. – 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.6. – 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:  02.10.2017 
PRIMAR , 

Prof.LAZAR  MARIANA 
 Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                                       Secretar comuna                                                                                                                                                               
Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

R O M A N  I A 
 
           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  121 . 
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 4227 / 02.10.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune 
acordarea alocatiei  pentru sustinerea familiei cu 1 parinte,doamnei Martinas Angelica, domiciliata in 
satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 1 / 20.09.2017; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea alocatiei  
pentru sustinerea familiei( venitul net lunar pe membru de familie este de  0 lei ); 

Avand in vedere prevederile art.2 alin.(2), a art.10,16 si 17 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se acorda doamnei MARTINAS  ANGELICA, avand C.N.P.-ul  2770614226340, cu 

domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 1 
parinte,  in cuantum de  214 lei, incepand cu data de  01.10.2017. 

Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a stabilit 
pentru urmatorii copii : 

 
- GHIGHI  DANIEL 
- GHIGHI  ANDREEA 

                  
            Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la 
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligatia sa 
comunice in scris primarului modificarile intervenite. 

Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre Agentia 
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 

Art.5. – 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.6. – 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  02.10.2017 
 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate , 
                                                                                                                                      Secretar comuna, 
                                                                                                                                           Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
 
           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  122 . 
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei 

 
 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 4227 / 02.10.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune 
acordarea alocatiei  pentru sustinerea familiei cu 2 parinti,doamnei Milia Monica, domiciliata in satul 
Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 2 / 27.09.2017; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea alocatiei  
pentru sustinerea familiei( venitul net lunar pe membru de familie este de  67 lei ); 

Avand in vedere prevederile art.2 alin.(1), art.8 alin.(4),a art.10,16 si 17 din Legea nr. 277/2010, 
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art.8 alin.(4) lit.b) si alin.(5) 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
D I S P U N E  : 

 
 

Art.1. – Se acorda doamnei MILIA  MONICA, avand C.N.P.-ul  2850125225621, cu 
domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 2 
parinti,  in cuantum de  246 lei, incepand cu data de  01.10.2017. 

Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a stabilit 
pentru urmatorii copii : 

 
- GHEORGHIU  ALEXANDRA 
- MILIA  ROXANA - IULIANA 
- MILIA DENISA - MIHAELA 

                  
            Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la 
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligatia sa 
comunice in scris primarului modificarile intervenite. 

Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre Agentia 
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 



 
 

Art.5. – 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.6. – 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  02.10.2017 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate , 
                                                                                                                                      Secretar comuna, 
                                                                                                                                            Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
 
           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
               JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  123 . 
privind modificarea nr.de beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei,respectiv a 

cuantumului alocatiei 
 
 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 4227 / 02.10.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier 

superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi ,prin care se 
propune modificarea nr. de membri beneficiari ai dreptului la ASF de la 4 copii la 3 copii,respectiv a 
cuantumului alocatiei de la 328 la 246 lei, acordata doamnei Bulhac Simona-Elena, domiciliata in satul 
Strunga, comuna  Strunga, judetul Iasi, intrucat elevul  Bulhac Ovidiu - Constantin,in anul scolar 2017 – 
2018  repeta clasa a VI a  ; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru  modificarea nr.de 
membri beneficiari ai dreptului la ASF,respectiv a cuantumului ASF,  venitul net lunar pe membru de 
familie  fiind de  67 lei ;  

Avand in vedere prevederile art. 8 alin.(4) si a art. 27 alin.(3) din Legea nr. 277/2010,republicata, 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile  art. 8 alin.(4) lit.b), alin.(5) si a art.16 din H.G. nr. 
38/2011,actualizata, pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 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 a 
art.115 lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

D I S P U N E  : 
 
 

Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 4 copii la 3 copii, 
respectiv cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti  de la 328 lei  la 246 lei ,alocatie 
acordata doamnei BULHAC  SIMONA - ELENA, avand C.N.P.-ul  2830417225642, cu domiciliul in 
satul Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.10.2017, intrucat elevul Bulhac 
Ovidiu – Constantin in anul scolar 2017 – 2018  repeta clasa a VI a, venitul net lunar pe membru de 
familie fiind de  67  lei .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a stabilit 
pentru urmatorii copii :  
              - BULHAC  FLORIN                                       - BULHAC ALEXANDRA - GABRIELA 
            - BULHAC  ANDREI      
            Art.3. _ In termen de 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta familiei 
si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa comunice in scris primarului 
modificarile intervenite. 



 
 

            Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre Agentia 
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 
            Art.5. – 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.6. – 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 02.10.2017 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR MARIANA 
                                                                                                  Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                                                    Secretar comuna, 
                                                                                                                                      Ureche  Costel                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
 
  PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
               JUDETUL  IASI 
 

 
D I S P O Z I T I A     Nr. 124. 

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 4227 / 02.10.2017  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,acordat domnului Filip Alin-Narcis, 
domiciliat  in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, intrucat refuza sa furnizeze informatii cu 
privire la veniturile realizate ca membru asociat (25%) in I.F. Filip; 

Avand in vedere prevederile art. 25 alin.(6) din Legea nr. 277 / 2010,republicata,actualizata, cu 
modificarile si copletarile ulterioare,privind alocatia pentru sustinerea familiei;  

Avand in vedere prevederile art. 14 alin.(4) din H.G. nr.38 / 19.01.2011,actualizata, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea nr. 277 / 
2010,republicata,actualizata, cu modificarile si copletarile ulterioare ,privind alocatia pentru sustinerea 
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,actualizata, cu 
modificarile si copletarile ulterioare: 
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata 
domnului  FILIP  ALIN - NARCIS, avand C.N.P.-ul - 1801009225634, cu domiciliul in satul  
Bratulesti, comuna Strunga , judetul Iasi, incepand cu data de  01.10.2017, intrucat refuza sa furnizeze 
informatii cu privire la veniturile realizate ca membru asociat (25%) in I.F. Filip; 
           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 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  02.10.2017 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate , 
                                                                                                                         Secretar comuna, 

                                                                                                                                  Ureche Costel 



 
 

R O M A N  I A 
                 COMUNA  STRUNGA 
               JUDETUL  IASI 
 

 
D I S P O Z I T I A     Nr. 125 . 

privind acordarea indemnizatiei nete lunare 
 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Cibotaru  Maria,cu domiciliul in satul fedeleseni, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 4327 din 11.10.2017, 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 persoana cu handicap grav cu asistent personal ; 

Avand in vedere Acordul  nr. 18468/ 1324 / 10.10.2017,emis de DGASPC Iasi, cu privire la 
plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav,Cibotaru Maria,conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 7681 / 02.10.2017/ 90100, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – 12 luni; 

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, 
 
 

D I S P U N E  : 
 

 
  Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.11.2017 plata unei indemnizatii nete 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 persoana cu 
handicap  grav , CIBOTARU  MARIA, avand CNP –ul - 2560829226321, cu domiciliul in satul 
Fedeleseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de handicap grav, conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 7681 / 02.10.2017/ 90100, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap  Iasi,cu valabilitate – 12 luni; 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.065 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  CIBOTARU  MARIA,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 7681 / 02.10.2017/ 90100, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr.18468/ 1324 
/10.10.2017,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare. 



 
 

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 Cibotaru  Maria, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei 
Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

Data astazi  11.10.2017  
 

PRIMAR , 
Prof. LAZAR  MARIANA 

 
Avizat pentru legalitate ,  

                                                                                                                                Secretar comuna, 
                                                                                                                                 Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

R O M Â N  I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 

 
D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .126. 

privind convocarea şedinţei de  îndată  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 
data de 23.10.2017 

 
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art. 39 , alin.4 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,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Pentru data de  23.10.2017 , orele  14.00 , se convoacă şedinţa de îndată  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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT 
CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimativ. 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a obiectivului 
de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT 
CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimativ. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
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  20.10.2017 
PRIMAR , 

Prof. LAZĂR  MARIANA  
Avizat pentru legalitate , 

 Secretar comună , 
Ureche Costel



 
 

 
R O M Â N  I A 

 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 

 
D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .127. 

privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 
data de 30.10.2017 

 
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  si art. 115 ,  alin. 1 , lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Pentru data de  30.10.2017, orele  14.00, 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 modificării bugetului propriu al 
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna octombrie  2017. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării din domeniul privat al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, a unor suprafeţe de teren. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare având 

ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie cabinete medicale, 
proprietate publică,aflate în administrarea Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 

spaţiu în suprafaţă de 50 m.p. –parter sediu primărie cu destinaţia farmacie. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului „Complex 

comercial Strunga”. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi.  
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 
Adițional nr.22. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea 



 
 

exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a comunei Prăjeni, judeţul 
Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor 
Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S. 

 9. 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  23.10.2017 
 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA  

 
 
 

Avizat pentru legalitate , 
 Secretar comună , 

Ureche Costel



 
 

R O M A N  I A 
 
                 COMUNA  STRUNGA 
              JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 128 . 
Privind incetarea platii indemnizatiei lunare 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 

            Avand in vedere faptul ca  domnul Catea Anton, a fost incadrat in categoria persoanelor cu handicap 
grav – cu asistent personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 7501/ 26.10.2016/ 83231, 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr. 
18468/1236 / 10.11.2016,emis de  DGASPC  Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu 
handicap grav;    
             Avand in vedere faptul ca in baza reevaluarii incadrarii in grad de handicap, domnul Catea Anton, a fost 
incadrat in gradul de handicap ACCENTUAT,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 
7892/ 10.10.2017/ 83231, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – 12 
luni,                                                                                         

Avand in vedere prevederile art.43 alin.(3) din Legea 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; 

 
 

D I S P U N E  : 
 
             Art.1. –  Incepand cu data de 01.11.2017,inceteaza plata indemnizatiei lunare acordata domnului 
CATEA  ANTON, avand CNP –ul-  1441201226321, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, 
judetul Iasi, intrucat in urma reevaluarii incadrarii in grad de handicap, domnul Catea Anton, a fost incadrat in 
gradul de handicap ACCENTUAT,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 7892/ 
10.10.2017/ 83231, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – 12 luni.                                                                                         

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, domnului Catea Anton, precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte 
si contencios administrativ . 

Data astazi 23.10.2017 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comuna,                                                                                                                                                                                          

Ureche Costel  
 
 

 



 
 

R O M A N  I A 
 
           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  129 . 
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei 

 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 4554 / 31.10.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune 
acordarea alocatiei  pentru sustinerea familiei cu 1 parinte,doamnei Lucacel Gabriela, domiciliata in 
satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 8 / 19.10.2017; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea alocatiei  
pentru sustinerea familiei( venitul net lunar pe membru de familie este de  67,50 lei ); 

Avand in vedere prevederile art.2 alin.(2), a art.10,16 si 17 din Legea nr. 
277/2010,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei; 

Avand in vedere prevederile 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

D I S P U N E  : 
 

 
Art.1. – Se acorda doamnei LUCACEL  GABRIELA, avand C.N.P.-ul  2780628226329, cu 

domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 1 
parinte,  in cuantum de  107 lei, incepand cu data de  01.11.2017. 

Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorul copil : 

 
- LUCACEL  ALBERT – MADALIN 
 

            Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la 
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligatia sa 
comunice in scris primarului modificarile intervenite. 

Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre Agentia 
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 

Art.5. – 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.6. – 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  31.10.2017 

 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
Avizat pentru legalitate , 

                                                                                                                                      Secretar comuna, 
                                                                                                                                            Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
 

   PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
  JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A   Nr. 130  . 

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Pantiru Gabriela,solicitanta dreptului la A.S.F., domiciliata in 

satul Farcaseni, comuna  Strunga , judetul Iasi,  inregistrata la nr. 4481/ 25.10.2017,prin care solicita 
incetarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei, incepand cu 01.11.2017; 

 Avand in vedere referatul nr. 4554 / 31.10.2017 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,  

 
D I S P U N E  : 

 
 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata 

doamnei PANTIRU  GABRIELA,  avand C.N.P.-ul  -2770115226329, cu domiciliul in satul 
Farcaseni, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.11.2017,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 31.10.2017 
 

PRIMAR , 
PROF.LAZAR  MARIANA 

                                                                
                                                                                      Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                                 Secretar comuna                                                                                                                                                                                                                                               
Ureche Costel 

 
 

 



 
 

R O M A N  I A 
         
   PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
  JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 131  . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 4554 / 31.10.2017 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,intrucat titulara alocatiei pentru 
susţinerea familiei  nu a comunicat in scris in termenul prevazut de art. 23 alin.(1) din Legea 
nr.277/2010,modificarile intervenite cu privire la veniturile realizate de membrii familiei,modificari 
care conduceau la incetarea dreptului la ASF incepand cu data de 01.09.2017;           

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(3) si (5) din Legea nr. 277/2010,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art.14 alin.(3) 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,  
 

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata 
doamnei SAM  ANA,  avand C.N.P.-ul  -2781012226342, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna 
Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.11.2017, intrucat titulara alocatiei pentru susţinerea 
familiei nu a comunicat in scris modificarile intervenite cu privire la veniturile realizate de membrii 
familiei in termenul prevazut de art. 23 alin.(1) din Legea nr.277/2010,modificari care conduceau la 
incetarea dreptului la ASF incepand cu data de 01.09.2017.   

Art.2. –  Pentru lunile septembrie-octombrie 2017,sumele incasate  necuvenit cu titlul de 
alocatie pentru sustinerea familiei se constituie debit si se va recupera  integral de la titularul alocatiei 
pentru sustinerea familiei.       

 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 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 31.10.2017  
PRIMAR , 

PROF.LAZAR  MARIANA 
                                                                                     Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                       

Secretar comuna,                                                                                                                                                           
Ureche Costel 

 



 
 

 
R O M A N  I A 

 COMUNA  STRUNGA 
  JUDETUL  IASI 

D I S P O Z I T I A  NR. 132   . 
privind acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

lemne,carbuni,combustibili petrolieri 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
 Avand in vedere cererea doamnei Irion Angela,persoana singura,domiciliata in satul Strunga, 

comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la numarul 5 / 12.10.2017,prin care solicita acordarea 
ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri; 
             Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 
solicitantei, prin care s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile de acordare a ajutorului social si 
a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri,venitul net lunar pe 
membru de familie care se ia in calcul la stabilirea ajutorului social este  de  0 lei;  

Avand in vedere prevederile art.9 alin.(5^2 )si  a art.12 din Legea nr. 416/2001,actualizata, 
privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioarte; 

Avand in vedere prevederile art.15,18 alin.(1)-(3) si a art.24 alin.(1)-(3) din H.G. nr.50 /2011, 
actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat; 

Avand in vedere fisa de calcul intocmita in urma efectuarii anchetei sociale pentru stabilirea 
venitului net lunar si al nivelului lunar al venitului minim garantat;  

Avand in vedere prevederile  art. 11 alin(2) si a art.25 alin.(7) din O.U.G. 
nr.70/2011,actualizata, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

Avand in vedere prevederile art. 23  alin.(1)si (3) din H.G. nr.920 / 2011,pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011,actualizata, privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece; 

Avand in vedere referatul nr. 4555 / 31.10.2017, intocmit de consilierul din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune acordarea ajutorului 
social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri ,doamnei  
Irion Angela, incepand cu  01.11.2017; 

 Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” si alin..5 lit.”c” si in temeiul art. 68 
alin.1,art.115 lit”a’ din Legea nr. 215/2001 a  administratiei publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

D I S P U N E   : 
 

 Art.1. – Se acorda ajutor social, doamnei IRION  ANGELA, avand CNP-ul- 
2550115226338, domiciliata  in satul Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi,incepand cu data de 
01.11.2017.  

 Art.2. -  Cuantumul ajutorului social acordat, in baza fisei de calcul este in suma de 142 lei. 
 Art.3. -  Pentru lunile noiembrie 2017-  martie 2018, se acorda  doamnei Irion  Angela ajutor 

pentru incalzirea locuintei cu lemne in cuantum de 58 lei/luna, respectiv 290 lei pentru cele 5 luni 
ale sezonului rece 2017-2018.  
             Art.4. 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.5. -  Plata ajutorului social se va face de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie 
Sociala Iasi,pe baza de mandat postal, , iar plata ajutorului pentru incalzirea locuintei se va face pe 
baza de stat de plata prin casieria primariei Strunga in data de 29.11.2017. 
             Art.6 – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii 
prezentei, conform Legii nr.554/2004,privind contenciosul administrativ,la sectia de contencios 
administrativ a Tribunalului Iasi. 
             Art.7. – 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 catre beneficiar,compartimentului financiar-contabil,Agentiei Judetene Pentru 
Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si  Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control 
legalitate acte si contencios administrativ.    

Data astazi 31.10.2017         
PRIMAR , 

PROF.LAZAR  MARIANA 
                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                      Secretar comuna, 
                                                                                                                                            Ureche Costel         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
 
           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 133. 
privind acordarea dreptului la stimulentul educational 

 
 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererile-declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului 

educational( tichet social pentru gradinita) depuse in perioada 01.10.2017- 31.10.2017; 
Avand in vedere referatul nr. 4556/ 31.10.2017  intocmit de doamna Burlacu Maria Magdalena 

– consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi dupa 
verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate ,prin care se propune acordarea dreptului la stimulentul 
educational pentru un nr. de  5 beneficiari, cuprinsi in anexa la prezentul referat; 

Avand in vedere prevederile art. 2, art.3 si art. 5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 2, art.5 si  art.7 din H.G. nr. 15 /2016, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

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; 

 
D I S P U N E  : 

 
 
 

Art.1. – Se acorda  dreptul  la stimulentul educational sub forma de tichet social pentru 
gradinita, beneficiarilor prevazuti in anexa  care face parte integranta din prezenta dispozitie, pentru 
anul scolar 2017 - 2018, incepand cu  luna octombrie  2017. 

Suma acordata cu titlu de stimulent educational este de 50 lei.  
             Art.2. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la 
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul tichetului social are 
obligatia sa comunice in scris primarului modificarile intervenite. 

Art.3. _ In situatia in care se constata  schimbari ce conduc la incetarea dreptului la stimulent,  
primarul  emite dispozitie de incetarea dreptului si  /sau de recuperare a tichetelor sociale pentru 
gradinita,dupa caz, cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile. 

Art.4.-   Daca restituirea in natura a tichetelor sociale necuvenite, nu este posibila,sumele 
reprezentand contravaloarea acestora se recupereaza de la titular,in termen de maximum 30 de zile de 
la data comunicarii dispozitiei. 

Art.5. – Tichetele sociale, vor fi distribuite lunar de catre persoana desemnata de primarul 
comunei Strunga , pe baza Dispozitiei primarului, pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna 
anterioara. 

Art.6. – 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.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Burlacu Maria-Magdalena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii catre titularul dreptului, compartimentului 
financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si 
contencios administrativ. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                           Data astazi 31.10.2017 
 
 

 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

 
Avizat pentru legalitate , 

                                                                                                                                     Secretar comuna, 
                                                                                                                                           Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI NR. 133/31.10.2017  privind acordarea stimulentului educational conform Legii nr. 248 din 28.10.2015  
pentru anul   scolar 2017-2018 
LUNA  OCTOMBRIE 2017  

Nr.
crt. 

Titular Beneficiar Adresa de 
domiciliu a 
titularului  

Suma 
acordata / 

nr.copii 

Anul 
scolar 
 

Nume Prenume  CNP Nume Prenume  CNP    
1 PRAJESCU ANA 2780216226331 PRAJESCU PAULA 

NARCISA 
6120610226778 Sat.Farcaseni 

ComStrunga 
50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

2 GOGUT MIHAELA 2780330226356 GOGUT DENIS CLAUDIU 5120820225891 Sat.Farcaseni 
ComStrunga  

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

3 GOGUT SIMONA MIHAELA 2940412225643 BENCHEA DAVID ANTON 5130601226712 Sat Farcaseni 
Com Strunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

4 CHINEZ MARIA MAGDALENA 2780814226346 CHINEZ NICU MATEI 5121206225907 Sat.Farcaseni 
ComStrunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

5 COJOCARU DANA ELENA 2931026225904 URSACHE SERGIU 
CONSTANTIN 

5120605225908 SatFedeleseni 
Com Strunga 

50 lei/ 
1copil 

2017-
2018 

 TOTAL  5 TITULARI   5 BENEFICIARI     
 

            PRIMAR,                                                                                                                                           INTOCMIT, 
Prof. LAZAR MARIANA                                                                                                        BURLACU MARIA MAGDALENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N  I A 
 
 
    PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA  
               JUDEŢUL   IAŞI 
 

 
D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .134. 

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Olan Valentina 
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”si alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin., lit.”a”  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare ,  
 

D I S P U N E  : 
 
 
Art.1. -  Începând cu data de 01.11.2017, se acordă doamnei Olan Valentina,având  funcţia 

publică de execuţie de consilier(S), grad profesional asistent,gradaţia corespunzătoare  tranşei de 
vechime 3,coeficient 2,40, compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4, cu încadrarea 
în funcţia publică de execuţie de consilier(S), grad profesional asistent,gradaţia corespunzătoare  
tranşei de vechime 4,coeficient 2,40 şi un salariu lunar de bază de 4.227 lei.  

Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi 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 Olan Valentina, compartimentului financiar-contabil  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi 
– Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 
 

Dată astăzi 31.10.2017 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
Avizat  pentru legalitate , 

 Secretar comună, 
 Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
R O M A N  I A 

         COMUNA  STRUNGA  
       JUDETUL  IASI 

D I S P O Z I T I A     Nr. 135 . 
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, 

familiilor şi persoanelor singure care au depus 
cerere  în perioada 09.10.2017 – 31.10.2017 

 
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere prevederile art. 11 alin.(1) si a art.17 alin.(1) din O.U.G.  nr. 70/2011,actualizata, 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 
Avand in vedere  prevederile art. 6 alin. 2 , lit.”c” si art. 24 alin.(1) din  H.G. nr. 920/2011, actualizata, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
70/2011,actualizata, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

Analizând fiecare cerere însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi 
veniturile acesteia, înregistrată în Registrul Unic Special depusă de reprezentantul familiei sau de persoana 
singură, în perioada  09.10.2017 – 31.10.2017; 

Avand in vedere dispozitiile 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,cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
D I S P U N E  : 

 
 Art. 1. - Se constată că în Registrul Unic Special de înregistrare a cererilor depuse pentru acordarea 

ajutorului privind încălzirea locuinţei, au fost înscrise în perioada 09.10.2017 – 31.10.2017 , un număr de  10 
cereri. 
      Art. 2. - Se stabileşte, începând cu data de  01.11.2017 , pentru perioada sezonului rece 1  noiembrie  
2017  –  31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei, pentru un număr de  10 familii sau 
persoane singure,reprezentantul familiei si cuantumul pentru fiecare familie/persoana singura fiind prevăzut în 
anexa care face parte din prezenta dispoziţie. 
      Art. 3. - Modul de soluţionare a cererilor se transmite nominal titularilor ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei prin grija compartimentului de asistenta sociala  din  cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga , judetul  Iasi. 
     Art. 4. - Titularii prevăzuţi în anexa la prezenta dispoziţie au obligaţia de a aduce la cunoştinţa 
primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate sau cu privire la 
domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării. 
     Art. 5. - Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc 
după cum urmează: plata ajutorului pentru incalzirea locuintei se va face o singura data pentru tot sezonul rece 
sau pentru lunile ramase din sezonul rece, pe baza de stat de plata, prin casieria primariei comunei Strunga, 
intrucat nu avem prevazute in buget, sumele necesare cheltuielilor de plata prin mandat postal, in functie de 
transferul sumelor necesare platii ajutoarelor de incalzirea locuintei, de la bugetul de stat. 
     Art. 6. -  Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Judetean Iasi, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.7. – 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, judetul Iasi, 
in vederea comunicarii catre beneficiari,AJPIS Iasi, compartimentului financiar-contabil,precum si  Institutiei 
Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 

Data astazi  31.10.2017 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate ,                                                                                                                                                                                                                                                       
Secretar comuna, 

Ureche Costel 
 
 
 



 
 

 
 
PRIMARIA STRUNGA 

      
JUD.IASI 

       

         ANEXA LA DISPOZITIA NR. 135 din 31.10.2017   

   

NR. 
CRT. TITULAR CNP ADRESA 

NR. 
MEMBRI 
ÎN 
FAMILIE 

VENIT 
LUNAR/ 
MEMBRU 
FAMILIE 

CUANTUMUL 
LUNAR AL 
AJUTORULUI 
STABILIT 
PRIN 
DISPOZIŢIA 
PRIMARULUI 

Perioada 
de 
acordare 

CUANTUM TOTAL  
PLATA 

LUNAR DE PLATA 
1 GAMAN  VIOREL 1740311226329 Sat.Bratulesti,com.Strunga 6 66,66 54 5 270 
2 TIPLEA ELENA 2410609226332 Sat.Strunga,com.Strunga 2 511 20 5 100 
3 GAMAN V. MARIA 2450414226321 Sat.Bratulesti,com.Strunga 6 140,66 54 5 270 
4 OLARIU MIHAELA 2730527226331 Sat.Bratulesti,com.Strunga 3 133,33 54 5 270 
5 LUCACEL GABRIELA 2780628226329 Sat.Farcaseni,com.Strunga 2 67,5 54 5 270 
6 GIURGICA  MARCEL 1551211141041 Sat.Farcaseni,com.Strunga 2 375,71 30 5 150 
7 MANOILA  IOAN 1490118221198 Sat.Strunga,com.Strunga 1 577 16 5 80 
8 DRAGNEA  MIHAELA 2690715224490 Sat.Habasesti,com.Strunga 4 475,5 26 5 130 
9 GAMAN PETRONELA 2730312226333 Sat.Fedeleseni,com.Strunga 6 50 54 5 270 

10 STRUMBEI ELENA-
ANDREEA 2871110225621 Sat.Crivesti,com.Strunga 7 45 54 5 270 

TOTAL 416   2.080 

         
 

PRIMAR, 
 

SECRETAR, 
    

INTOCMIT, 

 
Prof. LAZAR  MARIANA URECHE  COSTEL 

    
ILIES  DORINA 

         
 
 
 



 
 

R O M Â N  I A 
  
       COMUNA  STRUNGA 
      JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.  .136. 
 privind acordarea unor premii de excelenţă pentru anul 2017 

  
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017  a  bugetului de stat pe anul 2017; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002  privind finanţele publice , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 17/29.03.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul 

Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017; 
Având în vedere adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 10787/10.08.2017, înregistrată la Primăria 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu nr. 3545/10.08.2017 
Având în vedere prevederile art. 25, alin.1 şi art. 26, alin. 1-3 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 
Având în vedere referatul nr. 4553/31.10.2017, întocmit de doamna Olan Valentina-consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere referatul nr. 4557/31.10.2017,întocmit de domnul Ureche Costel-secretarul comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, prin care se propune acordarea unor premii de excelenţă, pentru anul 2017; 
Având in vedere prevederile art. 63 , alin. 1 , lit.”d” si alin. 5 , lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68 , alin.  şi art. 115 , alin. ,  lit.”a”  Legea nr. 215/2001  

a administraţiei publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare ,  
 

D I S P U N E  : 

 
Art.1. –  Pentru anul 2017 se acordă premii de excelenţă unor funcţionari din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, după cum urmează: 
- Ureche Costel- secretarul comunei Strunga; 
- Olan Valentina- consilier(contabil) în compartimentul financiar-contabil; 
- Burlacu Maria-Magdalena- consilier în compartimentul de achiziţii publice. 

Art.2. – Premiul de excelenţă, menţionat la art. 1 va fi în limita a două salarii de bază minim brute pe ţară 
garantate în plată, şi se va achita până la finele anului 2017. 

Art.3. –Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iaşi va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.4. - 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. 

Data astăzi 31.10.2017 
PRIMAR , 

Prof.  LAZĂR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

Ureche  Costel



 
 

 
R O M A N  I A 

   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 137 . 
privind acordarea unui ajutor de  urgenta 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Didi  Valerica,domiciliata in satul Farcaseni, comuna 

Strunga, judetul Iasi ,inregistrata la numarul 4499 / 26.10.2017, prin care solicita acordarea unui ajutor 
de urgenta, intrucat se afla intr-o situatie de dificultate din cauza faptului ca in data de 22.10.2017 a 
murit sotul sau, Didi Stefan, fiind nevoita sa imprumute banii necesari pentru cheltuielile de 
inmormantare, intrucat nici sotul si nici unul dintre membrii familiei nu realizeaza venituri stabile; 

Avand in vedere prevederile art. 28 alin (2) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizata; 

Avand in vedere prevederile  Cap. III art. 41,42,43 din H.G. nr. 50 /2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Strunga nr.41 din 30.06.2015,privind stabilirea 
situatiilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenta; 

Avand in vedere ancheta sociala efectuata de  catre consilierul superior din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi in data de 30.10.2017, prin care se propune  
acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei doamnei Didi Valerica,intrucat situatia de 
necesitate in care se afla familia in urma decesului sotului sau este reala,aceasta fiind nevoita sa 
imprumute banii necesari  inmormantarii, in conditiile in care nu au venituri stabile,nu detin bunuri 
mobile si imobile in proprietate iar sotul decedat, nu era pensionar sau salariat; 

Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d”si 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; 
 
 

D I S P U N E   : 
 
Art.1. – Acordarea unui ajutor de urgenta, doamnei  DIDI  VALERICA,avand CNP-ul - 
2750215226326, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, in suma de 500  lei, 
intrucat  nici un membru al familiei nu are venituri stabile,nu detine bunuri mobile sau imobile in 
proprietate, aceasta fiind nevoita sa imprumute banii necesari  inmormantarii. 
Art.2. – 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.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din prezenta dispozitie 
,consilierului– in vederea comunicarii catre solicitant, Agentiei Judetene Pentru Plati si Inspectie 
Sociala Iasi,compartimentului financiar-contabil,precum si  Institutiei Prefectului judetului Iasi –
Serviciul control legalitate acte si contencios administriv. 

                                                                                           Data astazi  31.10.2017                                                                                         
 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR MARIANA 

 Avizat pentru legalitate , 
                                                                                                                                     Secretar comuna,                                            

                                                                                    Ureche Costel 
 
 

 
 



 
 

R O M Â N I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 138 . 
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Agafitei Tiberiu - Constantin 

 
           Primarul  comunei  Strunga, judetul  Iasi 

Avand in vedere cererea doamnei Chiriac  Nicoleta, inregistrata la primaria comunei Strunga 
cu nr. 202  din  30.10.2017, prin care a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la evaluarea 
in vederea incadrarii intr-un grad de handicap pentru minorul Agafitei Tiberiu-Constantin ; 

Avand in vedere evaluarea situatiei socio-medicale a minorului si a familiei acestuia, efectuata 
de consilierul superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul 
Iasi- Ilies Dorina, prin care s-a constatat necesitatea intocmirii  planului de servicii;  

Avand in vedere referatul nr. 4577 / 02.11.2017 intocmit de consilierul superior, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies Dorina, prin care propune 
spre aprobare planul de servicii pentru minorul Agafitei Tiberiu-Constantin si familia acestuia; 

Avand in vedere prevederile art.40 alin.(3)din Legea nr. 272/2004,republicata, privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului ; 

Avand in vedere prevederile Ordinului 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protectie; 

Avand in vedere dispozitiile art. 63  alin. (1) lit.”d” si alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.(1) 
si a art.115 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata, a administratiei publice locale; 
 
 

D I S P U N E  : 
 
           Art.1.  – Se aproba planul de servicii intocmit pentru  minorul  AGAFITEI   TIBERIU – 
CONSTANTIN  , avand CNP-ul - 5131115226842 si familia acestuia, cu domiciliul in satul 
Fedeleseni, comuna Strunga, judetul Iasi. 
         Art.2.  – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie. 
         Art.3.  -  Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei  dispozitii ;  
         Art.4.  – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judetul Iasi, D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Agafitei Tiberiu-Constantin,precum si Institutiei 
Prefectului judetului Iasi – Serviciul control  legalitate acte si contencios – administrativ .  
 

Data astazi  02.11.2017 
PRIMAR 

PROF.  LAZAR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                Secretar comuna, 

Ureche  Costel 
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