
 
 

R O M A N  I A 
                 COMUNA  STRUNGA 
               JUDETUL  IASI 

 
 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  13 . 
Privind angajarea doamnei Gabor Monica in functia de asistent personal. 

 
 

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Gabor Monica,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 552 din  12.02.2018, prin care 
solicita angajarea sa in calitate de asistent personal pentru fiul sau Citia Cosmin - Emilian,persoana cu 
handicap grav cu asistent personal; 

Avand in vedere Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 989 / 07.02.2018 / 93410 emis 
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – cu valabilitate – permanent; 

Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi,Serviciul Persoane Adulte in Dificultate nr. 18468 / 250 
din 12.02.2018, cu privire la angajarea asistentului personal, pentru persoana cu handicap Citia Cosmin - 
Emilian,incadrat in grad de handicap grav, cu asistent personal; 

Avand in vedere prevederile art.39 si a art 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata; 

Avand in vedere prevederile art. 5 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind conditiile de  incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulteriare; 

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. 12 alin.(1) din Legea nr.53/2003,republicata, -Codul Muncii; 
            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  12.02.2018 se angajeaza cu contract  individual de munca pe 
perioada nedeterminata, doamna GABOR  MONICA, avand CNP- ul - 2780718226343, cu domiciliu 
in satul Farcaseni, comuna Strunga , judetul Iasi in calitate de asistent personal pentru fiul sau Citea 
Cosmin-Emilian,persoana cu handicap grav,cu asistent personal, conform Certificatului de incadrare in 
grad de handicap nr. 989 / 07.02.2018 / 93410 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap , cu valabilitate – permanent,cu un salariu lunar de baza de  2.274 lei, gradatia  3.  

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, 
D.G.A.S.P.C. Iasi,doamnei Gabor Monica,compartimentului financiar-contabil,  precum si Institutiei 
Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ 

                                                                                                                                           
  Data astazi 12.02.2018  

 
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.   .14. 
privind desemnarea doamnei Aştefani Maricela, consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga, ca persoană responsabilă  cu obligaţia de a completa, de a ţine evidenţa la 
zi a registrului agricol în format electronic,  precum şi  cea a centralizării şi transmiterii datelor către 

Registrul agricol naţional (RAN) 
 

 
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile referatului nr. 575/13.02.2018, întocmit de secretarul comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la desemnarea unei persoane responsabilă  cu obligaţia de a completa, de 
a ţine evidenţa la zi a registrului agricol în format electronic,  precum şi  cea a centralizării şi transmiterii 
datelor către Registrul agricol naţional (RAN); 

Având în vedere prevederile art.63, alin.1 , lit.”d” şi alin.5,lit.”a” 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,  
 

D I S P U N E  : 
 

 
Art.1. – Se desemnează doamna Aştefani Maricela, având funcţia publică de consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, ca persoană responsabilă  cu 
obligaţia de a completa, de a ţine evidenţa la zi a registrului agricol în format electronic,  precum şi  cea 
a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN). 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va coordona, verifica şi răspunde de modul de 
completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional 
(RAN). 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.4. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie doamnei Aştefani Maricela, precum  şi  Instituţiei Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul 
control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi  13.02.2018 
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. 15. 
privind acordarea indemnizatiei lunare  

 
 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Enache Anica,cu domiciliul in satul  Bratulesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 587 din  13.02.2018, 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 persoana cu handicap grav cu asistent personal ; 

Avand in vedere Acordul  nr. 18468/ 280 / 08.02.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire la 
plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal,Enache  
Anica,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 851/ 02.02.2018/ 79378, 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 01.03.2018 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 
persoana cu handicap  grav cu asistent personal,ENACHE  ANICA, avand CNP –ul - 
2451027226321, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de 
handicap grav cu asistent personal, conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 851 / 
02.02.2018 / 79378, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Iasi,cu 
valabilitate – 12 luni. 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  ENACHE  ANICA,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 851 / 02.02.2018 / 79378, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr. 18468/280 / 
08.02.2018,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 Enache Anica, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei 
Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

 
Data astazi  13.02.2018 

   
 

PRIMAR , 
Prof. LAZAR  MARIANA 

 
Avizat pentru legalitate ,                                                                                                                                                       

Secretar comuna,                                                                                                                                                            
Ureche Costel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N  I A 
 
PRIMĂRIA COMUNA  STRUNGA 
JUDEȚUL  IAȘI 
 

DISPOZIȚIA   Nr. 16 
privind rectificarea actului de căsătorie nr.13/28.02.1959 privind pe Avram Marin și Corduban 

Maria  
 

Lazăr Mariana, primarul comunei Strunga , județul Iași ; 
Având în vedere referatul ofițerului de stare civilă înregistrat sub nr.8106 din data de 

09.02.2018, însoțit de actele doveditoare depuse la dosar, prin care  se solicită rectificarea actului de 
căsătorie  nr.13/28.02.1959 privind pe  pe Avram Marin și Corduban Maria;  

Având în vedere adresa  nr. 18145 din data de 16.02.2018 emisă de Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Iași prin care se comunică avizarea rectificării actului de stare civilă de 
căsătorie nr. 13/28.02.1959 privind pe Avram Marin și Corduban Maria; 

Având în vedere prevederile art.58, alin.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.125, alin.2, art.129, alin.2 și art.130 din H.G. nr. 64/2011 
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.63, alin.1, lit. ”a” și alin.2 din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.68, alin.1 și art.115, alin.1, lit.”a” Legea nr.215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 D I S P U N E: 
Art.1. – Se rectifică actul de căsătorie nr. 13 din 28.02.1959 înregistrat la Primăria comunei 

Strunga, județul Iași, act ce privește pe domnul Avram Marin și Corduban Maria, în sensul că: 
-             la rubrica “numele de familie al soţiei înainte de căsătorie”, se va trece corect 

“CORDUBAN” , în loc de “CURDUBAN”, cum din eroare s-a trecut la exemplarul I și II; 
- la rubrica “numele de familie al tatălui soţiei”  , se va trece corect 

“CORDUBAN” , în loc de “CURDUBAN”, cum din eroare s-a trecut s-a trecut la exemplarul I și 
II; 

- la rubrica “numele de familie al mamei soţiei” , se va trece corect“CORDUBAN”, 
în loc de “CURDUBAN”, cum din eroare s-a trecut s-a trecut la exemplarul I și II; 

- la rubrica “data naşterii soţiei” , se va trece corect “19.07.1941”, în loc de  
“21.07.1941” , cum din eroare s-a trecut s-a trecut la exemplarul I și II. 

Art.2. – Ofițerul de stare civilă delegat domnul Ureche Costel va aduce la îndeplinire 
prezenta dispoziție. 

Art.3. – prezenta Dispoziție se ca comunica, prin grija secretarului la: 
   -Instituția Prefectului județului  Iași; 
   -Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor județul Iași. 

Dată astăzi 20.02.2018  
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.   .17 . 
privind înlăturarea neregulilor  constatate în activitatea financiar-  contabilă  şi/sau 

fiscală a  Unităţii Administrativ Teritoriale a comunei Strunga , judetul Iaşi,  
nereguli  stabilite prin Decizia nr. 62/2017 a Curţii de Conturi a României – Camera 

de Conturi Iaşi 
 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 155/2014 a Curţii de Conturi a României pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, 
precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, 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. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile  O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi 
pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia , cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare ;  

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ; 

Având în vedere prevederile Decretului nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului 
operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste ; 



 
 

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 Deciziei nr. 62/2017 a Curţii de Conturi a României – Camera de 
Conturi a Judeţului Iaşi cu privire la măsurile stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate în 
activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală a Unitaţii Administrativ Teritoriale a comunei Strunga , 
judeţul Iaşi; 

Având în vedere necesitatea înlăturării acestor deficienţe constatate de  Curţii de Conturi a 
României – Camera de Conturi a Judeţului Iaşi, precum şi comunicarea măsurilor luate în acest sens 
şi în termen; 

Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”c”, alin. 4, lit.”a” şi “d”  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 înlăturarea neregulilor  constatate de Curtea de Conturi a României – Camera 
de Conturi a judeţului Iaşi,prin Decizia  nr. 62/2017, doamna Olan Valentina, având funcţia de 
consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, va 
lua toate măsurile necesare şi dispuse în Decizia nr.62/2017,în vederea înlăturării şi remedierii 
acestora. 

Până la data de 12.03.2018, doamna Olan Valentina va aduce la îndeplinire prevederile 
acestei dispoziţii şi va aduce la cunoştinţa primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, măsurile 
întreprinse, în vederea informării Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Iaşi. 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie, primarului comunei Strunga, doamnei Olan Valentina,precum si Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.  
 

Dată astăzi 26.02.2018 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA   

 
 
 

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună ,  
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. 18 . 
                                     privind incetarea stimulentului educational 

 
 
 

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

educational ( tichet social pentru gradinita)  nr. 1 din 15.09.2017, depusa de doamna Pantiru Daniela; 
Avand in vedere Dispozitia primarului comunei Strunga nr.117 din 29.09.2017, prin care s-a 

dispus acordarea  stimulentului educational pentru titulara Pantiru Daniela, beneficiarului  Pantiru David 
Marian; 

Avand in vedere referatul nr.  725 /26.02.2018  intocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalena – 
consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi, se propune  
incetarea acordarii stimulentului educational pentru titulara  Pantiru Daniela, avand CNP-ul –  
2780707226353, cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga, judetul Iasi, pentru beneficiarul 
Pantiru David Marian, avand CNP-ul 5120404226838 incepand cu 01.03.2018. 

Avand in vedere prevederile art.10, alin. (1), art. 12, alin. (1) din  Legea  nr. 248/2015 privind 
stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 12, alin. (1), art.18 alin.(1), art. 20 alin.(3)  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. – Incetarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichet social pentru 

gradinita, pentru titulara  PANTIRU DANIELA, avand CNP-ul  2780707226353 cu domiciliul in satul 
Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, pentru beneficiarul  PANTIRU DAVID MARIAN, avand 
CNP-ul –5120404226838,   incepand cu  01.03. 2018. 
             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. – 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 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 26.02.2018 
 
 

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. 19 . 

                                     privind incetarea stimulentului educational 
 
 
 

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

educational ( tichet social pentru gradinita)  nr. 5 din 22.09.2017, depusa de doamna Gradinariu 
Florentina; 

Avand in vedere Dispozitia primarului comunei Strunga nr.117 din 29.09.2017, prin care s-a 
dispus acordarea  stimulentului educational pentru titulara Gradinariu Florentina, beneficiarului  
Carbune Narcisa -Ioana; 

Avand in vedere referatul nr. 726 /26.02.2018  intocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalena – 
consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi, se propune  
incetarea acordarii stimulentului educational pentru titulara  Gradinariu Florentina, avand CNP-ul –  
2790202226351, cu domiciliul in sat Crivesti, comuna Strunga, judetul Iasi, pentru beneficiarul Carbune 
Narcisa -Ioana, avand CNP-ul 6130116225908 incepand cu 01.03.2018. 

Avand in vedere prevederile art.10, alin. (1), art. 12, alin. (1) din  Legea  nr. 248/2015 privind 
stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 12, alin. (1), art.18 alin.(1), art. 20 alin.(3)  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. – Incetarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichet social pentru 
gradinita, pentru titulara  GRADINARIU FLORENTINA, avand CNP-ul 2790202226351  cu 
domiciliul in sat  Crivesti, comuna Strunga, judetul Iasi, pentru beneficiarul  CARBUNE NARCISA- 
IOANA, avand CNP-ul –6130116225908    incepand cu  01.03. 2018. 
             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. – 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 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 26.02.2018 
 
 

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.   .20. 
privind convocarea şedinţei de îndată  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 

data de 28.02.2018 
 
 
 

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 şi 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  28.02.2018, orele 15.00, 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. 

- 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  27.02.2018 
 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
 Secretar comună, 

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. 21 . 

privind modificarea nr.de membri beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea 
familiei,respectiv a cuantumului alocatiei 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr.783 /28.02.2018 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 domnului Gaman Viorel, 
domiciliat in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi , a carui cerere a fost inregistrata la 
nr. 20/ 06.02.2018, intrucat eleva  Gaman Laura – Andreea a implinit 18 ani in data de 
01.02.2018  ; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la 
domiciliul solicitantului, 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. 23 alin.(1);(2);(3)  din Legea nr. 277/2010,republicata, 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile  art. 13 si a art.14 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 domnului  GAMAN VIOREL, avand C.N.P.-ul  1740311226329, cu 
domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2018, 
intrucat eleva  Gaman Laura – Andreea a implinit 18 ani in data de 01.02.2018 , iar venitul net 
lunar pe membru de familie este de  67  lei .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorii copii :  
              - GAMAN  RAZVAN - ALEXANDRU                           - GAMAN   DANIEL - DAVID                        
             - GAMAN  SILVIU  - OVIDIU   
      
            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. – 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.5. – 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 28.02.2018 
 
 

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. 22 . 

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei  
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 783 / 28.02.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – 

consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi 
, prin care se propune modificarea cuantumului alocatiei  pentru sustinerea familiei acordata 
doamnei Iuganu Corina - Elena, domiciliata in satul Habasesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, a 
carei cerere a fost inregistrata la nr. 61/ 28.02.2018,intrucat s-au majorat veniturile familiei; 

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 cuantumului A.S.F., intrucat s-au majorat veniturile familiei,venitul net lunar pe 
membru de familie fiind de  334 lei ; 

Avand in vedere prevederile art. 23 alin.(2) si (3)   din Legea nr. 277/2010,republicata, 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art. 13 alin.(2) si 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;  

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. – Se modifica cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei ,cu 2 

parinti,acordata doamnei  IUGANU  CORINA - ELENA , avand C.N.P.-ul  2800816225623, 
cu domiciliul in satul Habasesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2018, 
de la 164 lei  la 150 lei  (intrucat s-au  majorat veniturile familiei, venitul net lunar pe membru de 
familie fiind de  334  lei) .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorul copil : 

 - IUGANU  IOAN – SORIN 
-IUGANU MARIAN – MIHAI 

            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  28.02.2018 
 

 
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. 23  . 

privind modificarea nr.de membri beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea 
familiei,respectiv a cuantumului alocatiei  

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 783 /28.02.2018 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,respectiv a cuantumului 
alocatiei, acordata doamnei Milia Monica, domiciliata in satul  Farcaseni, comuna  Strunga, 
judetul Iasi,a carei cerere a fost inregistrata la nr. 2/ 22.02.2018 intrucat eleva Gheorghiu  
Alexandra a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului  I  al anului 
scolar 2017-2018  ; 

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 adresa AJPIS Iasi nr. 4171/S.B.A.S./ 21.02.2018,inregistrata la primaria 
comunei Strunga cu nr. 685/21.02.2018, prin care ni se comunica ca elevia  Gheorghiu  
Alexandra a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului I  al anului 
scolar 2017 – 2018 si ni se solicita emiterea dispozitiei de modificare a cuantumului ASF;  

Avand in vedere prevederile 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.d)  si a alin.(5) din H.G. nr. 
38/2011,actualizata, 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,actualizata; 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 3 copii la 2 

copii, respectiv cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti  de la 246  lei  la 164 
lei ,alocatie acordata doamnei  MILIA  MONICA, avand C.N.P.-ul  2850125225621, cu 
domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2018, 
intrucat eleva  Gheorghiu  Alexandra conform adresei AJPIS Iasi nr. 4171/S.B.A.S./ 
21.02.2018,a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului I al anului 
scolar 2017-2018,iar 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 urmatorul copii :  
              - MILIA  ROXANA - IULIANA                                              



 
 

             - MILIA DENISA - MIHAELA     
                       
            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. – 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.5. – 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  28.02.2018 
 
 

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. 24  . 
privind modificarea nr. de membri beneficiari ai dreptului la alocatia pentru sustinerea 

familiei,respectiv a cuantumului alocatiei  
 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 783 /28.02.2018 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, acordata doamnei 
Strumbei Elena - Andreea, domiciliata in satul Crivesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carei 
cerere a fost inregistrata la nr. 13/ 22.02.2018  intrucat eleva Strumbei Laura - Vasilica a 
inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului  I  al anului scolar 2017-
2018; 

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,  venitul net lunar pe membru de 
familie  fiind de  45 lei ;  

Avand in vedere adresa AJPIS Iasi nr. 4171/S.B.A.S./ 21.02.2018,inregistrata la primaria 
comunei Strunga cu nr. 685/21.02.2018, prin care ni se comunica ca eleva  Strumbei Laura - 
Vasilica a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului I  al anului scolar 
2017 – 2018 si ni se solicita emiterea dispozitiei de modificare a nr.de membri beneficiari;  

Avand in vedere prevederile 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.d)  si a alin.(5) din H.G. nr. 
38/2011,actualizata, 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,actualizata; 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 5 copii la 4 

copii, cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti, ramanand acelasi ,respectiv 
328 lei,alocatie acordata doamnei  STRUMBEI  ELENA - ANDREEA, avand C.N.P.-ul  
2871110225621, cu domiciliul in satul Crivesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data 
de  01.03.2018, intrucat eleva  Strumbei Laura - Vasilica conform adresei AJPIS Iasi nr. 
4171/S.B.A.S./ 21.02.2018,a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului 
I al anului scolar 2017-2018,iar venitul net lunar pe membru de familie fiind de  45  lei) .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorul copii :  



 
 

              - VIRTOSU  ANDREI – DANIEL                - STRUMBEI  ALEXANDRU-VASILICA                                              
             - VIRTOSU  IASMINA - MARIA                        - VIRTOSU  DAVID - IONUT 
                       
            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. – 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.5. – 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  28.02.2018 
                                                  
 

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. 25  . 

privind modificarea nr.de membri beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea 
familiei,respectiv a cuantumului alocatiei  

 
 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr.783  /28.02.2018 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 2 copii la 3 
copii,respectiv a cuantumului ASF de la 164 lei la 246 lei, acordata doamnei Vochita Mihaela, 
domiciliata in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, , a carei cerere a fost inregistrata la 
nr. 2 / 23.02.2018   intrucat elevii: Vochita Remus – Neculai si Vochita Maria –Pamela nu a mai 
inregistrat absente nemotivate in semestrul I,iar elevul Vochita Mihai - Emanuel a inregistrat 
peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului  I  al anului scolar 2017-2018  ; 

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 de la 2 la 3 copii,respectiv a 
cuantumului ASF de la 164 la 246 lei,  venitul net lunar pe membru de familie  fiind de  169 lei ;  

Avand in vedere adresa AJPIS Iasi nr. 4171/S.B.A.S./ 21.02.2018,inregistrata la primaria 
comunei Strunga cu nr. 685/21.02.2018, prin care ni se comunica ca elevul Vochita Mihai - 
Emanuel a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului  I  al anului scolar 
2017-2018 si ni se solicita emiterea dispozitiei de modificare a cuantumului ASF;  

Avand in vedere prevederile 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.d)  si alin.(5) din H.G. nr. 
38/2011,actualizata, 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,actualizata; 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 2 copii la 3 

copii, respectiv cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti  de la 164 lei  la 246 
lei ,alocatie acordata doamnei  VOCHITA MIHAELA, avand C.N.P.-ul  2730726226342, cu 
domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2018, 
intrucat elevii: Vochita Remus – Neculai si Vochita Maria –Pamela in semestrul I nu au mai 
inregistrat absente nemotivate,iar elevul Vochita Mihai-Emanuel conform adresei AJPIS Iasi nr. 



 
 

4171/ S.B.A.S./ 21.02.2018,a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului 
I al anului scolar 2017-2018,iar venitul net lunar pe membru de familie fiind de  169  lei) .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorul copii :  
              - VOCHITA REMUS - NECULAI                              - VOCHITA  MARIA - PAMELA 
             - VOCHITA CRISTIAN-ROMULUS-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. – 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.5. – 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  28.02.2018 
                                               
 

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.  26  . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  

 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 783  / 28.02.2018 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 incepand cu data 
de 01.03.2018,intrucat veniturile familiei s-au majorat si depasesc plafonul prevazut de 
lege,venitul net lunar pe membru de familie fiind de  657 lei;          

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  
incetarea dreptului la ASF,  venitul net lunar pe membru de familie  in prezent fiind de  657 lei, 
intrucat doamna s-a angajat ca ingrijitor la scoala din localitate ;  

Avand in vedere prevederile art.23 alin.(1) si (3) si a 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 1 parinte,acordata 
doamnei LUCACEL  GABRIELA,  avand C.N.P.-ul  -2780628226329, cu domiciliul in satul 
Farcaseni, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2018, intrucat veniturile 
familiei s-au majorat si depasesc plafonul prevazut de lege,venitul net lunar pe membru de 
familie in prezent fiind de  657 lei. 

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 28.02.2018 
 
 
 

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. 27 . 
privind  incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure  pentru care s-a stabilit dreptul  
pentru perioada 

1  noiembrie  2017–31 martie 2018 
 

 
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

            Avand in vedere cererea si declaratia pe propria raspundere pentru modificarea cererii de 
acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri, depusă 
de doamna Lucacel Gabriela,in calitate de reprezentant al familiei,avand CNP –ul 
2780628226329, cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga, judetul Iasi , înregistrată în 
Registrul special la nr. 8 din  15.02.2018,intrucat venitul net lunar pe membru de familie in 
prezent s-a majorat de la 67,50 lei la 657 lei; 

Avand in vedere prevederile art.19, alin.(1); alin.(4) si a art.30 alin.(4) din O.U.G. nr. 
70/2011, actualizata, privind  măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

Avand in vedere  prevederile art. 24 alin.(1) si a art.29 din  H.G. nr. 920/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece , actualizata ; 

Avand in vedere referatul nr.783 din 28.02.2018, intocmit de consilierul din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, prin care propune incetarea dreptului la 
ajutorul ptr. incalzirea locuintei, incepand cu 01.03.2018 si constituirea de debit pentru suma 
incasata necuvenit cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru luna martie 
2018,respectiv suma de 54 lei care se va recupera integral de la titulara dreptului, intrucat s-au 
majorat veniturile familiei in prezent fiind de  657 lei; 

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 ,  

 
D I S P U N E  : 

 
             Art.1. – Incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, 
combustibili petrolieri,acordat doamnei LUCACEL  GABRIELA, avand C.N.P.-ul. 
2780628226329,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi,incepand cu 
01.03.2018,intrucat venitul net lunar pe membru de familie in prezent este de  657 lei. 

Art.2. – Se constituie debit pentru suma incasata necuvenit cu titlul de ajutor pentru 
incalzirea locuintei cu lemne pentru luna martie 2018,respectiv suma de 54 lei care se va 
recupera integral de la titulara dreptului. 



 
 

   Art.3. – Prezenta dispozitie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Iasi , potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificarile si 
completarile ulterioare . 

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 beneficiar,serviciului financiar-
contabil,AJPIS Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate 
acte si contencios administrativ . 
 

Data astazi  28.02.2018  
                                                    
 
 

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. 28 . 
privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure  pentru care s-a stabilit dreptul  
pentru perioada 

1 noiembrie  2017–31 martie 2018 
  

            
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

            Avand in vedere cererea si declaratia pe propria raspundere pentru modificarea 
cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri, 
depusă de doamna Bilboc Adriana,in calitate de reprezentantul familiei,avand CNP –ul 
2720803226330, cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga, judetul Iasi , înregistrată în 
Registrul special la nr.15 din  28.02.2018,intrucat venitul net lunar pe membru de familie s-a 
majorat de la 270,2 lei la 450 lei; 

Avand in vedere prevederile art.19, alin.(1) si  alin.(4) din O.U.G. nr. 70/2011, 
actualizata, privind  măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

Avand in vedere  prevederile art. 7 din  H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece , actualizata ; 
            Avand in vedere referatul nr.783 din 28.02.2018, intocmit de consilierul din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , prin care propune modificarea 
cuantumului ajutorului ptr. incalzirea locuintei de la 39 lei pe luna la 26 lei / luna, incepand cu 
01.03.2018,intrucat s-au majorat veniturile familiei de la 1351 lei la 2250 lei; 

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 ,  

 
D I S P U N E  : 

 
             Art.1. – Modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 
lemne,carbuni, combustibili petrolieri,acordat doamnei BILBOC ADRIANA, avand C.N.P.-ul. 
2720803226330,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, de la 39 lei / 
luna la 26 lei / luna,incepand cu 01.03.2018, intrucat venitul net lunar pe membru de familie s-
a majorat de la 270,2 lei la 450 lei. 

Art.2. – Se constituie debit pentru suma incasata necuvenit cu titlul de diferenta 
cuantum ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru luna martie 2018,respectiv 
suma de 13 lei si se va recupera integral de la titulara dreptului. 
   Art.3. – Prezenta dispozitie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Iasi , potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificarile si 
completarile ulterioare . 



 
 

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 beneficiar,serviciului financiar-contabil,AJPIS 
Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios 
administrativ . 
 

Data astazi  28.02.2018  
                                                    

 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

 
                                                                                                      Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                      

Secretar comuna,                                                                                                                                                            
Ureche Costel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N  I A 
 
PRIMĂRIA COMUNA  STRUNGA 
JUDEȚUL  IAȘI 
 

DISPOZIȚIA   Nr. 29 
privind rectificarea actului de căsătorie nr.15/16.06.1976 privind pe Tucan Gheorghe și Buhu Alixandrina 

 
Lazăr Mariana, primarul comunei Strunga , județul Iași ; 
Având în vedere adresa nr. 710/12.02.2018 a Primăriei oraș Tîrgu-Frumos-S.P.C.L.E.P. Tîrgu-

Frumos, prin care se solicit rectificarea actului de căsătorie nr. 15/16.06.1976 privind pe Tucan Gheorghe 
și Buhu Alixandrina; 

Având în vedere referatul ofițerului de stare civilă înregistrat sub nr.8117 din data de 19.02.2018, 
însoțit de actele doveditoare depuse la dosar, prin care  se solicită rectificarea actului de căsătorie  nr. 
15/16.06.1976 privind pe Tucan Gheorghe și Buhu Alixandrina; 

Având în vedere adresa  nr. 18455 din data de 26.02.2018 emisă de Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Iași prin care se comunică avizarea rectificării actului de stare civilă de căsătorie 
nr. 15/16.06.1976  privind pe Tucan Gheorghe și Buhu Alixandrina; 

Având în vedere prevederile art.58, alin.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.125, alin.2, art.129, alin.2 și art.130 din H.G. nr. 64/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.63, alin.1, lit. ”a” și alin.2 din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.68, alin.1 și art.115, alin.1, lit.”a” Legea nr.215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 D I S P U N E: 

 
Art.1. – Se rectifică actul de căsătorie nr. 15 din 16.06.1976 înregistrat la Primăria comunei 

Strunga, județul Iași, act ce privește pe domnul Tucan Gheorghe și Buhu Alixandrina, în sensul că: 
-             la rubrica “data naşterii soţiei” , se va trece corect “24.03.1953”, în loc de  

“26.03.1953” , cum din eroare s-a trecut s-a trecut la exemplarul I și II. 
Art.2. – Ofițerul de stare civilă delegat domnul Ureche Costel va aduce la îndeplinire prezenta 

dispoziție. 
Art.3. – prezenta Dispoziție se ca comunica, prin grija secretarului la: 

   -Instituția Prefectului județului  Iași; 
   -Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor județul Iași. 

Dată astăzi 01.03.2018  
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. 30 
privind acordarea indemnizatiei lunare  

 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Enciu Elvira,cu domiciliul in satul Habasesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 790 din  28.02.2018, 
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 persoana cu handicap grav cu asistent 
personal ; 

Avand in vedere Acordul  nr. 18468/ 355 / 26.02.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire 
la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal,Enciu 
Elvira,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 1411/ 21.02.2018/ 9351, 
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  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 01.03.2018 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 persoana cu handicap  grav cu asistent personal,ENCIU  ELVIRA, avand CNP –
ul - 2440418226332, cu domiciliul in satul Habasesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in 
grad de handicap grav cu asistent personal, conform Certificatului de incadrare in grad de 
handicap nr. 1411 / 21.02.2018 / 9351, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap  Iasi,cu valabilitate – 12 luni. 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  ENCIU  ELVIRA,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 1411 / 21.02.2018 / 9351, eliberat de Comisia de Evaluare a 



 
 

Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr. 18468/ 355 / 
26.02.2018,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 Enciu Elvira, compartimentului financiar-contabil, precum si 
Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

 
Data astazi  01.03.2018 

   
PRIMAR , 

Prof. LAZAR  MARIANA 
 
 
 

Avizat pentru legalitate ,                                                                                                                                                       
Secretar comuna,                                                                                                                                                            

Ureche Costel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	Disp. emise de primar de la nr. 13-30 din 2018

