
R O M Â N I A 
COMUNA  STRUNGA 
JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 139 . 
privind aprobarea planului de servicii pentru minora Cretu Stefana - Loredana 

            
Primarul  comunei  Strunga, judetul  Iasi 
Avand in vedere adresa nr.28620/17.10.2017, inregistrata la primaria comunei 

Strunga cu nr. 4492/196 din  25.10.2017, prin care ni s-a referit spre monitorizare situatia 
minorei insarcinate Cretu  Stefana - Loredana; 

Avand in vedere evaluarea situatiei socio-materiale a minorei si a familiei acesteia, 
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 Fisa de identificare a riscurilor; 
Avand in vedere referatul nr. 4630 / 06.11.2017 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 minora Cretu  Stefana - Loredana 
si familia acesteia; 

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  minora  CRETU  STEFANA – 
LOREDANA, avand CNP-ul - 6000103225620 si familia acesteia, cu domiciliul in fapt 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 minorei Cretu  Stefana - Loredana 
,precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control  legalitate acte si 
contencios – administrativ .  

                                         Data astazi  07.11.2017 
PRIMAR 

PROF.  LAZAR  MARIANA 
                                                                                                   Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                       Secretar comuna  
                                                                                                                           Ureche  Costel 

 
 



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

 
D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .140. 

privind desemnarea persoanei  împuternicite să semneze procesele verbale 
de recepţie a ajutoarelor alimentare POAD 2017/2018 si stabilirea 

locurilor de depozitare a ajutoarelor alimentare 
 

Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere adresa 20537/13.11.2017 a Instituţiei Prefectului 

judeţul Iaşi, înregistrată la noi cu nr. 4684/13.11.2017; 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 799/2014 privind implementarea 

Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 63 , alin. 1 , lit.”d” si alin. 5 , lit.”c” din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată ,  cu 
modificările şi completările ulterioare  ;  

In temeiul art. 68 , alin.1  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 Ilieş Dorina-consilier superior în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
posesoarea C.I. seria M.Z. nr. 189980, C.N.P. -2610703226332, să semneze 
procesele-verbale de recepţie, cât şi tabelul centralizator cu beneficiarii POAD 
2017/2018. 

Art.2. – Se stabileşte locul de depozitare a ajutoarelor alimentare în 
următoarele locaţii: 

-  Dispensar Fărcăşeni,  din localitatea Fărcăşeni, comuna Strunga, 
judeţul Iaşi; 

-  Şcoala Brătuleşti,  din localitatea Brătuleşti, comuna Strunga, judeţul 
Iaşi; 

-  Anexa de la Biblioteca comunală Strunga, din localitatea Strunga, 
comuna Strunga, judeţul Iaşi. 



Art.3. – Persoana de contact la locaţiile de depozitare a ajutoarelor 
alimentare este doamna Ilieş Dorina , telefon -0232/714132, fax 0232/714440 , 
mobil -0767/803875. 

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

Data astazi 13.11.2017 
 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 
 

 
Avizat  pentru legalitate , 

 Secretar comună, 
 Ureche Costel 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



R O M Â N  I A 
 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
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privind organizarea concursului  pentru ocuparea unor funcţii contractuale  de 

execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , 
judeţul Iaşi  

  
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

 Având în vedere Referatul întocmit de secretarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, 
înregistrat sub nr. 4660/09.11.2017,prin care se propune organizarea concursului pentru 
ocuparea unor  funcţii contractuale  de execuție vacante  din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
 Având în vedere prevederile art. 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 60/30.10.2017  a Consiliului local al 
comunei Strunga , judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 63,  alin.1, lit.”d”, alin.5, lit.”e” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 68, alin.1 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. - Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii contractuale  
de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , 
judeţul Iaşi . 
 Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 11.12.2017. 
 Art.2. -  Aprobă constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, în următoarea componenţă : 
COMISIA DE CONCURS : 

- Agafiţei  Ioan – preşedinte – viceprimarul comunei Strunga ; 
- Ilieş Dorina – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Strunga ; 
- Olan Valentina – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga . 
 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR : 
- Aştefani Maricela – preşedinte – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga ; 



- Burlacu Maria-Magdalena – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Strunga ; 

- Găucan Elena-Tamara – membru – referent în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga 

 Art. 3 - Secretariatul comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor va fi 
asigurat de domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga , judeţul Iasi. 
 Art.4. - Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi 
ale secretarului sunt cele prevăzute de art. 15 , 16 si 17 din H.G. nr. 286/2011. 
 Art.5. - Aprobă condițiile generale  şi specifice de desfășurare a concursului, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.6. – Aprobă  tematica şi bibliografia pentru concurs, conform anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art.7. – Secretarul comunei Strunga  şi persoanele menţionate la art. 2 şi art. 3 vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
 Art.8. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din 
prezenta dispozitie persoanelor mentionate la art. 2 şi 3 din prezenta dispoziţie precum şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios 
administrativ.  
 

Data astazi 13.11.2017                        
 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,   

Ureche Costel



 
 

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 
 

ANEXA NR. 1 
la Dispoziţia nr. 141/13.11.2017 cuprinzând condiţiile generale şi specifice de desfăşurare a 

concursului 
 

I. CONDIŢII GENERALE ŞI  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

A. Pentru postul de execuţie personal contractual de şofer II microbuz şcolar. 
 
1. Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 

     
 2. Condiţii specifice: 
- studii generale/profesionale/medii cu diplomă de absolvire; 
- permis de conducere categoria D; 
- atestat profesional transport persoane; 
- minim 5 ani vechime în specialitatea de şofer/conducător auto transport persoane. 

 
B. Pentru postul de execuţie personal contractual de muncitor(cantonier) IV. 
 
1. Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 

      
 
2. Condiţii specifice: 
- studii generale/profesionale cu diplomă de absolvire; 
- permis de conducere categoria B. 
 



 
 

 
 

C. Pentru postul de execuţie personal contractual de şofer II buldoexcavator-tractor. 
 
1. Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 

      
2. Condiţii specifice: 
- studii generale/profesionale cu diplomă de absolvire; 
- permis de conducere categoria B; 
- atestat pentru buldoexcavator sau în curs de obţinere. 
 

 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 
 

ANEXA NR. 2 
la Dispoziţia nr. 141/13.11.2017 cuprinzând  tematica şi bibliografia pentru desfăşurarea 

concursului 
 

I. TEMATICA: 
 
•  Principalele drepturi şi obligaţii ale salariatului; 
•  Timpul de muncă şi odihna; 
•  Răspunderea disciplinară ; 
•  Conduita profesională a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
•  Obligaţiile salariatului pentru apărarea împotriva incendiilor; 
•  Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
•  Cunoştinţe de legislaţie rutieră; 
•  Cunoştinţe de mecanică auto; 
•  Timpul de conducere; 
•  Obligaţiile operatorilor de transport şi ale conducătorilor auto. 

 
 

II. BIBLIOGRAFIA: 
 
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Legea nr. 477/2001 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 
3. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

6. O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 
7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
8. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
10. O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
PRIMAR , 

Prof.  LAZĂR  MARIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

R O M A N  I A 
COMUNA  STRUNGA  
JUDETUL  IASI 

D I S P O Z I T I A     Nr. 142 . 
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor 

şi persoanelor singure care au depus 
cerere  în perioada 01.11.2017 – 20.11.2017   

 
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, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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  cererea însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 
acesteia, depusă de doamna Pantiru  Daniela,avand CNP- ul - 2780707226353, cu domiciliul in satul Farcaseni, 
comuna Strunga,judetul Iasi,înregistrată în Registrul special la nr. 14 din 13.11.2017; 

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 stabileşte, începând cu data de  01.11.2017, pentru sezonul rece (1 noiembrie  2017 –  31 

martie 2018) , dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei,doamnei PANTIRU  DANIELA,avand CNP- ul 
2780707226353, cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga,judetul Iasi,cuantumul ajutorului pentru 
incalzirea locuintei pentru perioada noiembrie 2017 – martie 2018( 5 luni), fiind de  170 lei ( cate 34 lei/luna ). 
     Art. 2. - Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 
prin grija compartimentului de asistenta sociala  din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga , judetul  Iasi. 
     Art.3. – Titularul dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei are 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.4. – 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.5. -  Prezenta dispozitie se poate ataca la Tribunalul Judetean Iasi, în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Data astazi  17.11.2017 
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. 143 . 
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor 

şi persoanelor singure care au depus 
cerere  în perioada 01.11.2017 – 20.11.2017   

 
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, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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  cererea însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 
acesteia, depusă de doamna Bilboc  Adriana,avand CNP- ul - 2720803226330, cu domiciliul in satul Farcaseni, 
comuna Strunga,judetul Iasi,înregistrată în Registrul special la nr. 15 din 15.11.2017; 

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 stabileşte, începând cu data de  01.11.2017, pentru sezonul rece (1 noiembrie  2017 –  31 

martie 2018) , dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei,doamnei BILBOC  ADRIANA,avand CNP- ul 
2720803226330, cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga,judetul Iasi,cuantumul ajutorului pentru 
incalzirea locuintei pentru perioada noiembrie 2017 – martie 2018( 5 luni), fiind de  195 lei ( cate 39 lei/luna ). 
     Art. 2. - Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 
prin grija compartimentului de asistenta sociala  din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga , judetul  Iasi. 
     Art.3. – Titularul dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei are 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.4. – 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.5. -  Prezenta dispozitie se poate ataca la Tribunalul Judetean Iasi, în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Data astazi  17.11.2017 
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.   .144. 
privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 

data de 27.11.2017 
 

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 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  27.11.2017, 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 noiembrie  2017. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, în anul 2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul propriu al Consiliului 

local al comunei Strunga , judeţul Iaşi a unei sume pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului , elevilor  şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate de 
“Datinile  şi obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou”. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. 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  20.11.2017 
 

 
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.   . 145. 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia pentru închirierea 

spaţiului  ”Farmacie” din Dispensarul uman Strunga  
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 58/30.10.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, 

judeţul Iaşi, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p. –parter 
sediu primărie cu destinaţia farmacie; 

Având în vedere referatul nr. 4855 din 24.11.2017 întocmit de doamna Burlacu Maria-
Magdalena-consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi cu privire la 
necesitatea constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia pentru închirierea spaţiului  
”Farmacie” din Dispensarul uman Strunga;  

Având în vedere licitaţia publică organizată în data de 27.11.2017, orele 11.00; 
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 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 constituie Comisia de evaluare o ofertelor, depuse pentru licitaţia publică organizată 
în data de 27.11.2017,orele 11.00 în vederea închirierii spaţiului “Farmacie “ din Dispensarul uman 
Strunga, în suprafata de 50,00 m.p., spaţiu ce aparţine domeniului public al comunei Strunga, judeţul Iaşi 
, în următoarea componenţă : 

- Agafiţei Ioan – preşedinte – viceprimarul comunei Strunga; 
- Olan Valentina – membru -  consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga; 
- Burlacu Maria-Magdalena – membru – consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei 

Strunga; 
- Ureche Costel – secretar – secretarul comunei Strunga. 

Art.2. – Comisia de evaluare a ofertelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
Art.3. – Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie 

domnului Agafiţei Ioan – presedintele comisiei de evaluare a ofertelor, precum si Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Data astăzi 24.11.2017  
 

PRIMAR , 
Prof. LAZAR 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. 146 . 
Privind acordarea indemnizatiei lunare 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Chiriac  Nicoleta,cu domiciliul in satul Fedeleseni, 

comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 4772 din  
20.11.2017, 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 fiul sau Agafitei  Tiberiu - 
Constantin,copil cu handicap grav; 

Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 2922/20/SECC din  14.11.2017,emis de 
Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului, cu privire la plata indemnizatiei pe perioada de 24 
de luni pentru copilul cu handicap grav-cu asistent personal Agafitei  Tiberiu - Constantin, 
incadrat intr-un grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare a 
copilului intr-un grad de handicap grav –cu asistent personal nr.2962  /R1/ 14.11.2017, emis de 
Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi, cu valabilitate- 24 luni, de la data eliberarii; 

Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea 
nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap 
,republicata,actualizata; 

Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata; 

Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 -Codul Muncii, actualizata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
            Avand in vedere prevederile  art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 
si art.115 lit. “a”  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,: 
 

D I S P U N E  : 
 

  Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.12.2017 plata unei indemnizatii lunare, 
care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit 
prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri 
publice ,pentru copilul cu handicap  grav AGAFITEI  TIBERIU -  CONSTANTIN, avand 
CNP –ul - 5131115226842, reprezentat legal de doamna Chiriac  Nicoleta (mama 
copilului),avand CNP-ul – 2790822226352, cu domiciliul in satul Fedeleseni, comuna Strunga, 
judetul Iasi, incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a Certificatului de 
incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2962 /R1/ 14.11.2017, emis de Comisia Pentru 
Protectia Copilului Iasi, cu valabilitate- 24 luni de la data eliberarii. 

 Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.065 lei ,se acorda pentru copilul cu 
handicap grav  AGAFITEI  TIBERIU -  CONSTANTIN,incadrat in grad de handicap grav in 
baza Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2962 



 
 

/R1/ 14.11.2017 si a Acordului nr. 2922/20/SECC din 14.11.2017, cu privire la acordarea 
indemnizatiei lunare,emis de Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului Iasi,cu valabilitate - 24 
luni de la data eliberarii. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei dispozitii. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga 
,D.G.A.S.P.C. Iasi,doamnei Chiriac  Nicoleta, compartimentului financiar-contabil, precum si 
Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

 
Data astazi  27.11.2017 

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.  147 . 

Privind angajarea doamnei Gusuliac  Maria in functia de asistent 
personal. 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Gusuliac Maria,cu domiciliul in satul Strunga, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 4629 din 06.11.2017, 
prin care solicita angajarea sa in calitate de asistent personal pentru fiul sau Burca Danut - 
Alexandru,copil cu handicap grav cu asistent personal; 

Avand in vedere Hotararea si Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de 
handicap nr. 2339 / R1/ 19.09.2017 emis de Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi– cu 
valabilitate – 24 luni,de la data eliberarii; 

Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 30704 /SECC din  31 .10.2017 cu privire la 
angajarea asistentului personal pe o perioada de 23 luni pentru copilul Burca Danut - 
Alexandru,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.(3) 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. 83 lit.h) din Legea nr.53/2003,republicata,actualizata, -
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  01.12.2017 se angajeaza cu contract  individual de munca 

pe perioada determinata, doamna GUSULIAC  MARIA, avand CNP- ul - 2721230226338, cu 
domiciliu in satul Strunga, comuna Strunga , judetul Iasi in calitate de asistent personal pentru 
copilul Burca Danut - Alexandru, copil cu handicap grav,cu asistent personal, conform 
Hotararii si Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2339 / R1/ 
19.09.2017 emis de Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi-– cu valabilitate –24 luni,cu un 
salariu lunar de baza de 1576 lei, gradatia  3 ,pe perioada valabilitatii Certificatului de incadrare 
a copilului intr-un grad de handicap grav- 24 luni de la data eliberarii, respectiv 19.09.2019. 



 
 

Art.2. - Cu aceiasi data,respectiv 01.12.2017,inceteaza efectele Dispozitiei primarului nr. 
114 din 22.09.2017,prin care s-a aprobat plata indemnizatiei lunare pentru copilul Burca Danut-
Alexandru.  

Art.3. - Secretarul comunei Strunga si consilierul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

Art.4. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la luarea la 
cunostinta la Judecatoria Pascani. 

Art.5. – 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 Gusuliac Maria,compartimentului financiar-contabil,  precum si 
Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ 

                                                                                                                                     
Data astazi 27.11.2017  

 
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. 148. 
privind acordarea indemnizatiei lunare  

 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea domnului Catea Anton,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 4875 din 27.11.2017, 
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/ 1606 / 23.11.2017,emis de DGASPC Iasi, cu privire 
la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav,Catea Anton,conform 
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 9281 / 21.11.2017/ 83231, 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 01.12.2017 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 , CATEA  ANTON, avand CNP –ul - 
1441201226321, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrat in grad 
de handicap grav, conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 9281 / 21.11.2017/ 
83231, 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  CATEA  ANTON,incadrat in grad de handicap grav conform Certificatului de 



 
 

incadrare in grad de handicap nr. 9281 / 21.11.2017/ 83231, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr. 18468/ 1606 / 
23.11.2017,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,domnului Catea Anton, compartimentului financiar-contabil, precum si 
Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

 
 

Data astazi  27.11.2017 
   
 

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. 149 . 
privind incetarea dreptului la ajutorul social  si la ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat 

doamnei Vochita Mihaela 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 

           Avand in vedere referatul nr. 4918 / 29 .11.2017 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 ajutor social incepand cu 01.12.2017, acordat doamnei 
Vochita Mihaela, domiciliata in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, intrucat  
veniturile nete lunare ale familiei depasesc nivelul venitului minim garantat pe familie stabilit in 
conditiile legii, venitul net lunar pe familie in prezent fiind de  1149 lei,respectiv 164 lei venitul 
net lunar pe membru de familie;     
              Avand in vedere prevederile art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 416/2001, actualizata, 
privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.35 alin.(1) lit.a) 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.25 alin.(6) din O.U.G.nr.70/2011,cu modificarile si 
completarile ulterioare,privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

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

D I S P U N E   : 
 
            Art.1. – Incetarea dreptului la ajutorul social, respectiv la ajutorul pentru incalzirea 
locuintei acordat doamnei  VOCHITA  MIHAELA, avand CNP-ul –2730726226342 ,cu 
domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.12.2017, 
intrucat  veniturile nete lunare ale familiei depasesc nivelul venitului minim garantat pe familie 
stabilit in conditiile legii, venitul net lunar pe familie in prezent fiind de  1149 lei;     

Art.2. -  Suma de  232 lei , cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei pentru lunile 
decembrie 2017 – martie 2018, se constituie debit si se va recupera integral de la solicitanta 
dreptului. 
            Art.3. -  Mentinerea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru cei 4 copii 
minori in cuantumul stabilit. 
            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. – 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:  29.11.2017 
                                                  

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. 150 . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  

 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea domnului Popa- Barabula Ghiorghi,solicitantul dreptului la 

A.S.F., domiciliat in satul Cucova, comuna  Strunga , judetul Iasi,  inregistrata la nr. 4740/ 
17.11.2017,prin care solicita incetarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei, incepand 
cu 01.12.2017,intrucat si-a cumparat in data de 10.11.2017 suprafata de 6.909 mp teren 
intravilan; 

 Avand in vedere referatul nr. 4919 / 29.11.2017 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 
solicitantului 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 
domnului POPA - BARABULA GHIORGHI,  avand C.N.P.-ul  - 1710221226342, cu 
domiciliul in satul Cucova, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.12.2017,la 
cererea solicitantului dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,intrucat nu mai indeplineste 
conditiile prevazute de lege. 

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 solicitantul 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 29.11.2017 
 
 

 
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. 151. 
privind suspendarea indemnizatiei lunare acordata doamnei 

Avasiloaia Anica 
 

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere adeverinta medicala eliberata de S.M.U. Pascani in data de  10.11.2017  

prin care atesta faptul ca doamna Avasiloaia Anica este internata in sectia de ingrijiri paleative a 
S.M.U. Pascani din data de 20.10.2017; 

Avand in vedere referatul nr. 4922 / 29.11.2017 intocmit de consilierul superior, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies Dorina, prin 
care propune suspendarea platii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav- cu 
asistent personal  Avasiloaia Anica; 

Avand in vedere Acordul  nr. 7014  / 16.08.2012 emis de DGASPC Iasi, cu privire la 
plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav- cu asistent personal,Avasiloaia  
Anica,in baza Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 8828 / 09.07.2012 / 58620, 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – permanent; 

Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 155 din  22.08. 2012 prin care se aproba plata 
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ,doamnei Avasiloaia 
Anica,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi; 

Avand in vedere prevederile art.43 alin.(4) lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia 
si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ,republicata,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 suspenda plata indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.12.2017 

pentru persoana cu handicap  grav- cu asistent personal AVASILOAIA  ANICA, avand CNP –
ul - 2300311226322, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in 
grad de handicap grav, conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 8828 / 
09.07.2012 / 58620, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Iasi,cu 
valabilitate – permanent,intrucat doamna Avasiloaia Anica este internata de o perioada mai mare 
de o luna in sectia ingrijiri paleative a S.M.U. Pascani. 

 Art.2. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei dispozitii. 



 
 

 Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga 
,D.G.A.S.P.C. Iasi,domnului Avasiloaie Ioan- tutorele doamnei Avasiloaia Anica, 
compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul 
control legalitate acte si contencios administrativ . 

                                                                                                                     Data astazi  29.11.2017 
   
 

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.   .152 . 
privind constituirea Comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de 

investiţie”Extindere reţea de apă potabilă în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul 
Iaşi” 

 
Primarul  comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere Contractul de lucrări nr. 3672/23.08.2017, având ca obiect 

”Extindere reţea de apă potabilă în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul 
Iaşi”; 

Având în vedere prevederile art.3, art.14, art.32 şi art. 33  din H.G. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora , cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată; 

Având în vedere referatul nr. 5003/11.12.2017 întocmit de doamna Burlacu 
Maria-Magdalena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga , cu privire la constituirea Comisiei de recepţie finală pentru 
obiectivul de investiţie”Extindere reţea de apă potabilă în satul Strunga, 
comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

 Având în vedere prevederile art. 63,  alin. 1 , lit.”d” si alin. 5, lit.”c”   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 constituie Comisia  de recepţie finală pentru obiectivul de 
investiţie”Extindere reţea de apă potabilă în satul Strunga, comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”, având următoarea componenţă : 

Preşedinte : - Agafiţei  Ioan – viceprimarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Membrii : -   Gherasim Mihaela-Geanina   – consilier local ; 

- Labontu Gheorghe – reprezentant I.S.C.; 
- Pintilie Radu – inginer constructor; 

          Secretar :  - ing. Nazare Iulian    – diriginte de şantier.      
          Invitaţi :  - Apintiliesei Dorel- constructor; 

- Fronea Andrei-  proiectant. 



 
 

Art.2. – Recepţia finală aferentă obiectivului de investiţii menţionat mai sus 
va avea loc în data de 14.12.2017, orele 11.00 . 

Art.3. – Atribuţiile comisiei de recepţie sunt cele prevăzute în H.G. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora , cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi , va comunica un 
exemplar din prezenta dispozitie domnului Agafiţei Ioan –preşedintele comisiei  , 
celor interesaţi prin afişare, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – 
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Data astăzi 11.12.2017  

 
 
 

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.   .153. 
privind numire diriginte  de şantier în vederea asigurării Serviciului de 

asistenţă tehnică pentru realizarea obiectivului de investiţii”Împrejmuire 
teren sport sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi” 

 
Primarul comunei Strunga , judeţul  Iaşi ; 
Având în vedere Contractul de proiectare nr. 3773/31.08.2017, încheiat 

cu S.C. Fronea Services S.R.L. , având ca obiectiv investiţia”Împrejmuire 
teren sport sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 4983/07.12.2017 încheiat între  
Comuna Strunga , judeţul Iaşi  şi S.C. Chersan Grup S.R.L. , pentru realizarea 
investiţiei”Împrejmuire teren sport sat Fărcăşeni, comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”; 

Având în vedere referatul nr. 5027/12.12.2017  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 ”Împrejmuire teren sport sat Fărcăşeni, 
comuna Strunga, judeţul Iaşi”, în persoana domnului Baran V. Gheorghe ; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice; 
 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; 

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  Baran  V. Gheorghe  în calitate de P.F.A. , înregistrată 

la Registrul Comertului sub nr. F22/790/2011 , C.U.I.-  28311082 , se numeşte 
diriginte de şantier , în vederea asigurarea  Serviciului de asistenţă tehnică 
pentru realizarea obiectivului de investiţii”Împrejmuire teren sport sat 
Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”, 

Art.2. – Domnul  Baran  V. Gheorghe  are  obligaţia de a verifica,  
supraveghea  şi răspunde de derularea lucrărilor conform proiectului şi 
normelor legale . 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi , va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie domnului Baran  V. Gheorghe  , precum şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi 
contencios administrativ.  

 
Data astazi  12.12.2017 

 
PRIMAR , 

Prof.  LAZĂR  MARIANA  
 

 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel



 
 

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

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .154. 
privind angajarea pe perioadă nedeterminată  a domnului Huminiuc  V. Mihai în funcţia contractuală de  

muncitor IV,  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,  judeţul Iaşi 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 60/30.10.2017  a Consiliului local al comunei Strunga , 

judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Raportul final al concursului  înregistrat la nr. 5041 din 13.12.2017  întocmit de 
Comisia de concurs  cu ocazia desfăşurării examenului pentru ocuparea unor funcţii contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi, prin care s-a declarat 
“ADMIS ” domnul Huminiuc  V. Mihai; 

Având în vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată ,  cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”d”şi alin.5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

În temeiul art. 68, alin.1şi 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. – Începând cu data de 18.12.2017 se angajează cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, domnul Huminiuc  V.  Mihai  în funcţia  de muncitor IV, gradaţia 
corespunzătoare tranşelor de vechime 2, coeficient 1,40 în aparatul de specialitate al primarului comunei 
Strunga,  judeţul Iaşi, cu  un salariu de bază în sumă de 2.291 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 domnului Huminiuc  V. Mihai, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul 
control legalitate acte şi contencios administrativ.  

 
Dată astăzi  15.12.2017  

 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA  

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar  comună,   

Ureche Costel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

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

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .155. 
privind angajarea pe perioadă nedeterminată  a domnului Lucăcel A. Gabriel-Cristinel în funcţia 

contractuală de  şofer II buldoexcavator,  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga,  judeţul Iaşi 

 
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 60/30.10.2017  a Consiliului local al comunei Strunga , 

judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Raportul final al concursului  înregistrat la nr. 5041 din 13.12.2017  întocmit de 
Comisia de concurs  cu ocazia desfăşurării examenului pentru ocuparea unor funcţii contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi, prin care s-a declarat 
“ADMIS ” domnul Lucăcel  A. Gabriel-Cristinel; 

Având în vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată ,  cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”d”şi alin.5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

În temeiul art. 68, alin.1şi 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. – Începând cu data de 18.12.2017 se angajează cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, domnul Lucăcel A. Gabriel-Cristinel  în funcţia  de şofer II buldoexcavator, 
gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 0, coeficient 1,50 în aparatul de specialitate al primarului 
comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu  un salariu de bază în sumă de 2.175 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 domnului Lucăcel A. Gabriel-Cristinel, compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – 
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.  

 
Dată astăzi  15.12.2017  

 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA  

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar  comună,   

Ureche Costel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .156. 
privind angajarea pe perioadă nedeterminată  a domnului Dogaru  I. Florin în funcţia contractuală de  

şofer II microbuz şcolar,  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,  judeţul Iaşi 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 60/30.10.2017  a Consiliului local al comunei Strunga , 

judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Raportul final al concursului  înregistrat la nr. 5041 din 13.12.2017  întocmit de 
Comisia de concurs  cu ocazia desfăşurării examenului pentru ocuparea unor funcţii contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi, prin care s-a declarat 
“ADMIS ” domnul Dogaru  I. Florin; 

Având în vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată ,  cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”d”şi alin.5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

În temeiul art. 68, alin.1şi 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. – Începând cu data de 18.12.2017 se angajează cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, domnul Dogaru  I. Florin  în funcţia  de şofer II microbuz şcolar, gradaţia 
corespunzătoare tranşelor de vechime 3, coeficient 1,50 în aparatul de specialitate al primarului comunei 
Strunga,  judeţul Iaşi, cu  un salariu de bază în sumă de 2.578 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 domnului Dogaru  I.  Florin, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul 
control legalitate acte şi contencios administrativ.  

 
Dată astăzi  15.12.2017  

 
 

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.   .157. 
privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 

data de 22.12.2017 
 

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 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  22.12.2017, orele 09.00, 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 decembrie  2017. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază şi a coeficientilor,pentru angajaţii 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.01.2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei actualizate a Regulamentului serviciului de 

salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași. 
 - prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Discuţii. 

Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor consiliului 
local la şedinţă  şi  va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului  judeţului 
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi  15.12.2017 
 

 
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.   .158 . 
privind constituirea Comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de 

investiţie”Împrejmuire teren sport sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul 
Iaşi” 

 
 
Primarul  comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere Contractul de lucrări nr. 4983/07.12.2017, având ca obiect 

”Împrejmuire teren sport sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 
Având în vedere prevederile art.3, art.14, art.32 şi art. 33  din H.G. nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora , cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată; 

Având în vedere referatul nr. 5121/18.12.2017 întocmit de doamna Burlacu 
Maria-Magdalena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga, cu privire la constituirea Comisiei de recepţie finală pentru 
obiectivul de investiţie”Împrejmuire teren sport sat Fărcăşeni, comuna 
Strunga, judeţul Iaşi”; 

 Având în vedere prevederile art. 63,  alin. 1 , lit.”d” si alin. 5, lit.”c”   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 constituie Comisia  de recepţie finală pentru obiectivul de 
investiţie”Împrejmuire teren sport sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul 
Iaşi”, având următoarea componenţă : 

Preşedinte : -  Agafiţei  Ioan -  viceprimarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Membrii : -     Panţiru  Anton  -  consilier local ; 

- Gabor  Ionel -  consilier local; 
- Gurzum Dragoş -  reprezentant I.S.C.; 
- Mariciuc  Constantin – inginer constructor; 

          Secretar :  - ing. Baran Gheorghe  – diriginte de şantier.      
          Invitaţi :  - Chersan  Grigore- constructor; 



 
 

- Fronea Andrei-  proiectant. 
Art.2. – Recepţia finală aferentă obiectivului de investiţii menţionat mai sus 

va avea loc în data de 20.12.2017, orele 12.00 . 
Art.3. – Atribuţiile comisiei de recepţie sunt cele prevăzute în H.G. nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora , cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar 
din prezenta dispozitie domnului Agafiţei Ioan –preşedintele comisiei, celor 
interesaţi prin afişare, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul 
control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Data astăzi 18.12.2017  

 
 
 

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. 159    . 

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure care au depus 

cerere  în perioada 20.11.2017 – 20.12.2017   
 

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, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

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  cererea însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acesteia, depusă de doamna Talmaciu Cecilia,avand CNP- ul - 
2561008226336, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga,judetul Iasi,înregistrată în 
Registrul special la nr. 16 din 29.11.2017; 

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 stabileşte, începând cu data de  01.12.2017, pentru perioada ramasa din 

sezonul rece (1 decembrie  2017 –  31 martie 2018) , dreptul la ajutor pentru încălzirea 
locuinţei,doamnei TALMACIU  CECILIA,avand CNP- ul 2561008226336, cu domiciliul in 
satul Farcaseni,comuna Strunga,judetul Iasi, cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei 
pentru perioada ramasa decembrie 2017 – martie 2018( 4 luni), fiind de  216 lei ( cate 54 
lei/luna ). 
     Art. 2. - Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţei prin grija compartimentului de asistenta sociala  din  cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga , judetul  Iasi. 
     Art.3. – Titularul dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei are 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.4. – 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. 5. -  Prezenta dispozitie se poate ataca la Tribunalul Judetean Iasi, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
Data astazi  19.12.2017 

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. 160    . 
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure care au depus 
cerere  în perioada 20.11.2017 – 20.12.2017   

 
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, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

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  cererea însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acesteia, depusă de doamna Trefas Ana,avand CNP- ul - 2530609226343, 
cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga,judetul Iasi,înregistrată în Registrul special la 
nr. 17 din 14.12.2017; 

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 stabileşte, începând cu data de  01.12.2017, pentru perioada ramasa din 
sezonul rece (1 decembrie  2017 –  31 martie 2018) , dreptul la ajutor pentru încălzirea 
locuinţei,doamnei TREFAS  ANA, avand CNP- ul 2530609226343, cu domiciliul in satul 
Farcaseni,comuna Strunga,judetul Iasi, cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei 
pentru perioada ramasa decembrie 2017 – martie 2018( 4 luni), fiind de  216 lei ( cate 54 
lei/luna ). 
     Art. 2. - Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţei prin grija compartimentului de asistenta sociala  din  cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga , judetul  Iasi. 
     Art.3. – Titularul dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei are 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.4. – 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. 5. -  Prezenta dispozitie se poate ataca la Tribunalul Judetean Iasi, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 



 
 

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

Data astazi  19.12.2017 
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.   .161. 

privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , 
judeţul Iaşi , pe luna decembrie 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 nr. 6532/20.12.2017 Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice 
Iaşi; 

Având în vedere adresa nr. 36678/20.12.2017 a Consiliului Judeţean Iaşi; 
Având în vedere adresa nr. 6343/11.12.2017 Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice 

Iaşi; 
Având în vedere adresa nr. 6265/08.12.2017 a a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice 

Iaşi-Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică-Biroul Sinteză şi Analiza  Elaborării şi 
Execuţiei Bugetelor Locale; 

Având în vedere referatul nr. 5186/21.12.2017  întocmit de doamna Olan Valentina – 
consilier –contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, cu privire la necesitatea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2017 ; 

Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”c” şi alin. 4 ,lit.”a” din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată,cu  modificările şi completările ulterioare ; 

In 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 aprobă modificarea bugetului propriu al Consiliului local al  comunei 
Strunga,  judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2017, după cum urmează : 
             Venituri:                                             Mii lei Ron  

Denumirea veniturilor Cod Trim.IV 
Influienta+/- 

Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor 
locale 

04.02.04 +2,56 



 
 

Sume defalcate din TVApt finantarea chelt 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor 

11.02.02 +48,00 

TOTAL INFLUENTA 
VENITURI 

            
 

+50,56 

                                                                                                                                                                                  
              Cheltuieli:                                                                                                       Mii lei Ron 

Denumirea Cheltuielilor Cod Trim.IV 
Influienta+/- 

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 +2,56 
Sporuri pt conditii de munca 10.01.05 -1,00 
Alte drepturi salariale in bani 10.03.01 +1,00 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +2,56 
Invatamant 65.02 +20,00 
Salarii de baza 10.01.01 +24,73 
Alte sporuri 10.01.06 -0,30 
Fond pt posturi ocupate prin cumul 10.01.10 -0,50 
Fpnd aferent platii cu ora 10.01.11 -3,75 
Contrib. asig soc de stat 10.03.01 +1,67 
Contrib. asig soc de sanatate 10.03.03 +0,25 
Contrib. conc si indemnizatii 10.03.06 -2,10 
Furniture de birou 20.01.01 -0,27 
Material pt curatenie 20.01.02 -0.94 
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 -1,40 
Apa, canal, salubritate 20.01.04 -0,74 
Transport  20.01.07 -10,00 
Posta, telecomunicatii,internet 20.01.08 -1,02 
Materiale sip rest serv cu car functional 20.01.09 +0,04 
Alte bunuri si servicii pt intret si function 20.01.30 -1,97 
Reparatii curente 20.02 +8,39 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +12,78 
Transport, deplasari 20.06.01 -0,08 
Carti, publicatii 20.11 -1,00 
Pregatire profesionala 20.13 -0,55 
Protocol si prezentare 20.30.02 -0,30 
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 -1,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -1,94 
Asigurari si asistenta sociala 68.02 +28,00 
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 +28,00 
TOTAL INFLUENTA 
CHELTUIELI  

 +50,56 

 
 
 



 
 

 Art.2. – Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaş , va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie, compartimentului financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, D.G.R.F.P. Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi – Serviciul Control legalitate acte şi contencios administrativ . 

   
Data astazi 21.12.2017 

 
PRIMAR , 

Ing. 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.  162  . 
privind acordarea dreptului la stimulentul educational 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea-declaratia nr. 16 din 20.12.2017 pe propria raspundere pentru 

acordarea stimulentului educational ( tichet social pentru gradinita) depusa  de doamna Dasca 
Maricica; 

Avand in vedere referatul nr.  5194 / 27.12.2017  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 titulara Dasca Maricica –CNP 2830611225635 pentru 
beneficiarul Dasca Alex- Madalin– CNP 5130623225899; 

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 , art.7 si 14 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 titularei  Dasca Maricica –CNP 2830611225635   cu domiciliul in satul Farcaseni, 
comuna Strunga, judetul Iasi,  pentru beneficiarul Dasca Alex- Madalin– CNP 5130623225899; 

Suma acordata cu titlu de stimulent educational este de 50 lei. 
Anul scolar pe perioada caruia se acorda stimulentul educational este 2017-2018. 

             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. _ 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 27.12.2017 
 

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.  163  . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  

 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Dogariu  Alina - Anisoara,solicitanta dreptului la 

A.S.F., domiciliata in satul Farcaseni, comuna  Strunga , judetul Iasi,  inregistrata la nr. 5174/ 
20.12.2017,prin care solicita incetarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei, incepand 
cu 01.01.2018,intrucat si-a cumparat in data de 18.12.2017 suprafata de 2.619 mp teren 
intravilan; 

 Avand in vedere referatul nr. 5215 / 29.12.2017 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 DOGARIU  ALINA - ANISOARA,  avand C.N.P.-ul  - 2900304225639, cu 
domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.01.2018,la 
cererea solicitantei dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,intrucat nu mai indeplineste 
conditiile de mentinerea dreptului la ASF prevazute de lege. 

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 solicitantul 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 29.12.2017 
 
 
 

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. 164 . 
Privind incetarea platii indemnizatiei lunare  

 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere Certificatul de Deces seria D11 numarul 035900,eliberat de Primaria 

mun.Pascani           la data de  24 .12.2017; 
              Avand in vedere faptul ca  doamna Avasiloaia Anica a fost incadrata in categoria 
persoanelor cu handicap grav – cu asistent personal,conform Certificatului de incadrare in grad 
de handicap nr.. 8828 / 09.07.2012 / 58620, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap cu valabilitate – permanent si a Acordului nr. 7014 / 16.08.2012,emis de  
DGASPC  Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav;                                                                                            

Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 155 din  22.08. 2012 prin care se aproba plata 
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ,doamnei Avasiloaia 
Anica,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi; 

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 448/2006,actualizata, privind protectia si 
promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ,cu  modificarile si completarile ulterioare ;  

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007,pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,actualizata, privind 
protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ; 

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

 
 

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. –  Incepand cu data de 01.01.2018, inceteaza plata indemnizatiei lunare 
acordata doamnei AVASILOAIA  ANICA, avand CNP –ul- 2300311226322, cu domiciliul in 
satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi,persoana cu handicap grav – cu asistent 
personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr.8828 / 09.07.2012 / 58620 , 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – 
permanent,intrucat aceasta a decedat in  data de 24.12.2017, conform Certificatului de Deces 
seria D11 numarul 035900,eliberat de Primaria mun.Pascani la data de  24.12.2017. 

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 Avasiloaia Ioan- tutore, DGASPC Iasi, precum si 
Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 
 

Data astazi 29.12.2017 
 

 
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.  165 . 
privind incetarea platii indemnizatiei lunare  

 
 

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere Certificatul de Deces seria D10 numarul 096474,eliberat de Primaria 

comunei Strunga la data de  29.12.2017. 
            Avand in vedere faptul ca  doamna Olariu Maria a fost incadrata in categoria persoanelor 
cu handicap grav – cu asistent personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap 
nr. 7114 / 06.08.2014/ 82715, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap,cu valabilitate – permanent si a Acordului nr. 9474 / 19.08.2014,emis de  DGASPC  
Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav;  

 Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 111 din  21.08. 2014 prin care se aproba plata 
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ,doamnei Olariu  
Maria,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi;                       

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 448/2006,actualizata, privind protectia si 
promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ,cu  modificarile si completarile ulterioare ;  

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007,pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,actualizata, privind 
protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ; 

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

 
 

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. –  Incepand cu data de 01.01.2018, inceteaza plata indemnizatiei lunare 
acordata doamnei OLARIU MARIA, avand CNP –ul- 2450315226339, cu domiciliul in satul 
Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi,persoana cu handicap grav – cu asistent 
personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 7114 / 06.08.2014 / 82715 , 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – 
permanent,intrucat aceasta a decedat  in  data de 28.12.2017, conform Certificatului de Deces 
seria D10 numarul 096474,eliberat de Primaria comunei Strunga la data de  29.12.2017. 

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 Olariu Costel- fiul decedatei, DGASPC Iasi, 
precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios 
administrativ . 
 

Data astazi 29.12.2017 
 

 
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. 166 . 
privind incetarea platii indemnizatiei lunare  

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere Certificatul de Deces seria D10 numarul 096475,eliberat de Primaria 

comunei Strunga la data de  29.12.2017; 
            Avand in vedere faptul ca  domnul Gorgos Ioan a fost incadrata in categoria persoanelor 
cu handicap grav – cu asistent personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap 
nr. 6936 / 01.09.2017/ 89964, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap,cu valabilitate – permanent si a Acordului nr. 18468 / 1168/13.09.2017,emis de  
DGASPC  Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav;  

 Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 109 din  15.09. 2017 prin care se aproba plata 
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ,domnului Gorgos 
Ioan,cu domiciliul in satul Habasesti, comuna Strunga, judetul Iasi;                                            

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 448/2006,actualizata, privind protectia si 
promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ,cu  modificarile si completarile ulterioare ;  

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007,pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,actualizata, privind 
protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap ; 

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

 
 

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. –  Incepand cu data de 01.01.2018, inceteaza plata indemnizatiei lunare 
acordata domnului GORGOS  IOAN, avand CNP –ul- 1360209226330, cu domiciliul in satul 
Habasesti, comuna Strunga, judetul Iasi,persoana cu handicap grav – cu asistent 
personal,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 6936/ 01.09.2017 / 89964 , 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,cu valabilitate – 
permanent,intrucat acesta a decedat in  data de 28.12.2017, conform Certificatului de Deces 
seria D10 numarul 096475,eliberat de Primaria comunei Strunga la data de  29.12.2017. 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga si consilierul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

Art.3. - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la luarea la 
cunostinta la Judecatoria Pascani. 



 
 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
compartimentului financiar-contabil, doamnei Gorgos Elena- sotia decedatului, DGASPC Iasi, 
precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios 
administrativ . 
 

Data astazi 29.12.2017 
 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR  MARIANA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comuna,                                                                                                                                                                          

Ureche Costel  
 
 

 
 

 


	Disp. emise de primar de la nr. 139-166 din 2017

