ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .31.

privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public şi
privat al comunei Strunga , judeţul Iaşi
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 7,8 şi 10 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere referatul nr. 879/07.03.2018 întocmit de
doamna Olan
Valentina,consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga ,
judeţul Iaşi cu privire la constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public şi
privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi, respectiv a comisiei de casare ;
Având în vedere prevederile art.63,alin.1,lit.”d” şi alin.5, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art.115,alin.1,lit.”a”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – În vederea efectuării inventarierii anuale a patrimoniului public şi privat al
comunei Strunga , judeţul Iaşi se constituie Comisia de inventariere , având următoarea
componenţă :
- Preşedinte - Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei Strunga ;
- Membrii : - Burlacu Maria-Magdalena – consilier în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga ;
- Găucan Elena-Tamara – referent în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga;
- Damian Elena – îngrijitor în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga;
- Huminiuc Mihai- muncitor în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga.
Art.2. – Se constituie Comisia de casare a mijloacelor fixe şi obiecte de inventar , în
următoarea componenţă :
- Aştefani Maricela – preşedinte - consilier în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga ;
- Tincu Cristian – membru;- muncitor în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga;

- Vochiţa Radu-Constantin – membru- şef formaţie pompieri în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga
Art.3. – Pentru instruirea comisiei de inventariere se împuterniceşte doamna
Olan Valentina- consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga , judeţul Iaşi
Art.4. – Inventarierea va începe la data de 12.03.2018, orele 10.00 şi se va încheia la data
de 30.03.2018 , orele 10.00.
Rezultatul inventarierii se va aduce la cunoştinţa primarului comunei Strunga în data de
02.04.2018.
Art.5. – Se vor inventaria cantitativ şi valoric obiectele de inventar şi mijloacele fixe
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Strunga , judeţul Iaşi.
Art.6. – La încheierea operaţiunii de inventariere , Comisia de inventariere va întocmi
un proces –verbal de evaluare a rezultatelor inventaririi , având la baza şi punerea de acord a
tuturor elementelor inventariate cu evidenţa scriptică a stocurilor şi soldurilor , confirmată de
compartimentul financiar –contabil .
Art.7. – Comisia de inventariere menţionată la art. 1 din prezenta dispoziţie va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii în conformitate cu dispoziţiile O.M.F.P. nr.
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Art.8. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va asigura aducerea la cunoştinţă a
prezentei dispoziţii persoanelor nominalizate , precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi –
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .32.

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Gabor Monica
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”si alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin., lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 01.03.2018, se acordă doamnei Gabor Monica,având
funcţia contractuală de execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime
3,coeficient 1,01 ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4, cu încadrarea în funcţia contractuală de
execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4,coeficient 1.01 şi un
salariu lunar de bază de 2.331 lei.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Gabor Monica , compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .33.

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Gaman Elena
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”si alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin., lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 01.03.2018, se acordă doamnei Gaman Elena,având funcţia
contractuală de execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime
3,coeficient 1,01 ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4, cu încadrarea în funcţia contractuală de
execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4,coeficient 1.01 şi un
salariu lunar de bază de 2.331 lei.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Gaman Elena, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .34.

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Huminiuc Elena
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”si alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin., lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 01.03.2018, se acordă doamnei Huminiuc Elena,având
funcţia contractuală de execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime
2,coeficient 1,01 ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 3, cu încadrarea în funcţia contractuală de
execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 3,coeficient 1.01 şi un
salariu lunar de bază de 2.274 lei.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Huminiuc Elena, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .35.

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Câtea Maria
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”si alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin., lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 01.04.2018, se acordă doamnei Câtea Maria,având funcţia
contractuală de execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime
1,coeficient 1,01 ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 2, cu încadrarea în funcţia contractuală de
execuţie de asistent personal,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 2,coeficient 1.01 şi un
salariu lunar de bază de 2.166 lei.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Câtea Maria, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 08.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .36.
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de
execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de secretarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, înregistrată sub nr.887/08.03.2018, prin care se propune organizarea concursului de
recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată , cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 25 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 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 şi art. 115,alin.1,lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. – Aprobă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii
publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga ,
judeţul Iaşi, după cum urmează :
- consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol ;
- referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului urbanism,
administrarea domeniului public şi privat;
- referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului financiarcontabil;
- referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiarcontabil.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe data de 16.04.2018.
Art.2. - Aprobă constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, în următoarea componenţă :
COMISIA DE CONCURS :
Preşedinte : Ilieş Dorina – consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi;
Membrii : - Olan Valentina – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
- Câmpeanu Elena - auditor Instituţia Prefectului judeţului Iaşireprezentant A.N.F.P.
COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR :

Preşedinte : - Pintrijel Maricela – consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Membrii : - Burlacu Maria-Magdalena – consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
- Constandache Daniela - consilier juridic Instituţia Prefectului judeţului Iaşireprezentant A.N.F.P.
Art.3. - Secretariatul comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de domnul Ureche Costel , secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi, care are atribuţii
în acest domeniu prevăzute în fişa postului, conform art. 25 alin. (3) din HG nr. 611/2008.
Art.4. - Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale
secretarului sunt cele prevăzute de art. 40 şi art. 41 din HG nr. 611/2008.
Art.5. – Aprobă condițiile de desfășurare a concursului, conform anexei nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.6. - Aprobă condițiile de participare la concurs, conform anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.7. - Aprobă bibliografia pentru concurs, conform anexei 3, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.8. – Secretarul comunei Strunga şi persoanele menţionate la art. 2 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.9. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie persoanelor nominalizate la art. 2 din prezenta dispoziţie precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ .
Dată astăzi 08.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 36/08.03.2018

Condiții de desfășurare a concursului de recrutare
pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție
din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi

A.

Funcţiile publice vacante pentru care se organizează concursul :
- consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol ;
-referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului urbanism,
administrarea domeniului public şi privat;
-referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului financiar-contabil;
-referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar-contabil.

B.

Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- probă scrisă ;
- interviu .

C.

Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 02.04.2018 , în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Anunțul va fi publicat
în data de 12.03.2018;
- data și ora organizării probei scrise : 16.04.2018, ora 10.00 ;
- locul organizării probei scrise : sediul Primăriei comunei Strunga , judeţul Iaşi.
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 36/08.03.2018

Condiții de participare la concursul de recrutare
pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante
din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi

A.

Funcţiile publice vacante pentru care se organizează concursul :
- consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol ;
-referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului urbanism,
administrarea domeniului public şi privat;
-referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului financiar-contabil;
-referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar-contabil.

B.

Condiţii de participare la concurs :
1. Pentru funcţia publică vacantă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în
cadrul compartimentului agricol.
Condiții generale: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiții specifice:
Studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile, agricultură,
zootehnie, geodezie-măsurători terestre şi cadastru.
Cunoştinţe: operare P.C. , Office, Excel, nivel mediu.
Vechime : Nu este cazul.
2. Pentru funcţia publică vacantă de execuţie de referent, clasa III, grad profesional debutant în
cadrul compartimentului urbanism, administrarea domeniului public şi privat.
Condiții generale: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiții specifice:
Studii : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Cunoştinţe: operare P.C. , Office, Excel, nivel mediu.
Vechime : Nu este cazul.
3. Pentru funcţia publică vacantă de execuţie de referent, clasa III, grad profesional principal în
cadrul compartimentului financiar-contabil.

Condiții generale: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiții specifice:
Studii : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Cunoştinţe: operare P.C. , Office, Excel, nivel mediu.
Vechime : 5 ani în specialitatea studiilor.
4. Pentru funcţia publică vacantă de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent în
cadrul compartimentului financiar-contabil.
Condiții generale: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiții specifice:
Studii : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Cunoştinţe: operare P.C. , Office, Excel, nivel mediu.
Vechime : 6 luni în specialitatea studiilor.
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
Anexa nr. 3 la Dispoziția nr. 36/08.03.2018
Aprob,
PRIMAR,
Prof. LAZĂR MARIANA
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional
debutant-Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi
1. Constituţia României, publicată în M.O. nr. 767/2003, revizuită prin Legea nr. 429/2003;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2) în M.O. nr. 365/200, cu
modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată(1) în M.O. nr.
525/2007;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (1) în M.O. nr. 123/2007;
5. Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar , republicată M.O.partea I, nr. 1/1998, cu modificarile şi
completările ulterioare;
6. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată
în M.O. nr. 299/1997;
7. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997,
publicată în M.O. nr. 8/2000;
8. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente , publicata în M.O.nr. 653/2005;
9. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi
funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a
proprietarilor , publicata în M.O. nr. 732/2005;
10. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989 , republicată în M.O. nr. 798/2005;
11. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , publicata în M.O.nr.448/1998;
12. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, în M.O. nr. 201/2006;
13. Ordinul nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor
referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol , publicat în M.O. nr. 847/2005.

Întocmit,
Secretar comună,
Ureche Costel

Aprob,
PRIMAR,
Prof. LAZĂR MARIANA
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent(tehnician constructor), clasa III,
grad profesional debutant-Compartimentul urbanism,administrarea domeniului public şi privat
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi

1. Constituţia României, publicată în M.O. nr. 767/2003, revizuită prin Legea nr. 429/2003;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2) în M.O. nr. 365/200, cu
modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată(1) în M.O. nr.
525/2007;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (1) în M.O. nr. 123/2007;
5. Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în M.O.
nr.933/2004.
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicat în M.O. nr. 797/2009,
cu modificarile şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată în M.O. nr.
856/2002.
8. Ordinul nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea şi aprobarea
regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.-007 – 2000, publicat în M.O. nr. 176/2000.
9. Legea nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în M.O. nr.373/2001.
10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , publicată în M.O.nr.448/1998;
11. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, în M.O. nr. 201/2006;
12. Ordinul nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor
referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol , publicat în M.O. nr. 847/2005.

Întocmit,
Secretar comună,
Ureche Costel

Aprob,
PRIMAR,
Prof. LAZĂR MARIANA
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent(operator rol), clasa III, grad
profesional principal-Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi
1. Constituţia României, publicată în M.O. nr. 767/2003, revizuită prin Legea nr. 429/2003;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2) în M.O. nr. 365/200, cu
modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată(1) în M.O. nr.
525/2007;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (1) în M.O. nr. 123/2007;
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură
cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, publicată în M.O. nr. 132/1969, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste,
publicat în B.O. nr. 64/1976;
8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (4), în M.O. nr. 454/2008;
9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în M.O. nr. 618/2006;
10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M.O. nr. 597/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată 1, în M.O. nr. 295/2008;
12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.O. nr. 37/2003, cu
modificarile şi completările ulterioare;
13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind utilizarea şi completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului, publicat în M.O. nr.
206/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată (1) în
M.O.nr. 799/2003;
15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1482/2001 pentru aprobarea Precizărilor privind
previzionarea încasărilor şi plăţilor sectorului public, publicat în M.O. nr. 479/2001.
Întocmit,
Secretar comună,
Ureche Costel

Aprob,
PRIMAR,
Prof. LAZĂR MARIANA
BIBLIOGRAFIE
Concurs de recutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent(agent
fiscal), clasa III, grad profesional asistent-Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi
1. Constituţia României, publicată în M.O. nr. 767/2003, revizuită prin Legea nr. 429/2003;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2) în M.O. nr. 365/200, cu
modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată(1) în M.O. nr.
525/2007;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (1) în M.O. nr. 123/2007;
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură
cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, publicată în M.O. nr. 132/1969, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste,
publicat în B.O. nr. 64/1976;
8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (4), în M.O. nr. 454/2008;
9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în M.O. nr. 618/2006;
10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M.O. nr. 597/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată 1, în M.O. nr. 295/2008;
12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.O. nr. 37/2003, cu
modificarile şi completările ulterioare;
13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind utilizarea şi completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului, publicat în M.O. nr.
206/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată (1) în
M.O.nr. 799/2003;
15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1482/2001 pentru aprobarea Precizărilor privind
previzionarea încasărilor şi plăţilor sectorului public, publicat în M.O. nr. 479/2001.
Întocmit,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 37
Privind acordarea indemnizatiei lunare
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea domnului Gherasim Sebastian-Paul,cu domiciliul in satul Strunga,
comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 1095 din 22.03.2018,
prin care solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului
personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a
personalului platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ;
Avand in vedere Acordul nr. 18468/ 481 / 20.03.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire la plata
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, Gherasim SebastianPaul,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 1999 / 19.03.2018/ 89647, eliberat de
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – 12 luni;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si
art.115 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.04.2018 plata unei indemnizatii lunare care este
in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap
grav cu asistent personal,GHERASIM SEBASTIAN - PAUL, avand CNP –ul -, cu domiciliul in satul
Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal, conform
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 1999 / 19.03.2018 / 89647, eliberat de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni.
Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu
handicap grav GHERASIM SEBASTIAN - PAUL,incadrata in grad de handicap grav conform
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 1999 / 19.03.2018 / 89647, eliberat de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr. 18468/ 481 /
20.03.2018,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga

,D.G.A.S.P.C. Iasi,domnului Gherasim Sebastian-Paul, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 23.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 38
Privind acordarea indemnizatiei lunare
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea domnului Dumitru Constantin,cu domiciliul in satul Fedeleseni, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 1112 din 23.03.2018, prin
care solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal
gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului
platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ;
Avand in vedere Acordul nr. 18468 / 504 / 21.03.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire la plata
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, Dumitru
Constantin,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 1969 / 19.03.2018/ 72750,
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – permanent ;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si
art.115 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.04.2018 plata unei indemnizatii lunare care este
in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap
grav cu asistent personal,DUMITRU CONSTANTIN, avand CNP –ul - , cu domiciliul in satul
Fedeleseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal,
conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 1969 / 19.03.2018 / 72750, eliberat de
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent.
Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu
handicap grav DUMITRU CONSTANTIN,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului
de incadrare in grad de handicap nr. 1969 / 19.03.2018 / 72750, eliberat de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent si a Acordului nr. 18468/ 504 /
21.03.2018,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga
,D.G.A.S.P.C. Iasi,domnului Dumitru Constantin, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 23.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 39
privind acordarea indemnizatiei lunare
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea domnului Iuganu Vasile,cu domiciliul in satul Habasesti, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 1152 din 27.03.2018, prin
care solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal
gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului
platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal ;
Avand in vedere Acordul nr. 18468 / 560 / 27.03.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire la plata
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, Iuganu Vasile,conform
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 2176 / 22.03.2018 / 62469, eliberat de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – permanent ;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si
art.115 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.04.2018 plata unei indemnizatii lunare care este
in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap
grav cu asistent personal IUGANU VASILE, avand CNP –ul - , cu domiciliul in satul Habasesti,
comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal, conform
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 2176 / 22.03.2018 / 62469, eliberat de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent.
Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu
handicap grav IUGANU VASILE,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului de
incadrare in grad de handicap nr. 2176 / 22.03.2018 / 62469, eliberat de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent si a Acordului nr. 18468/ 560 /
27.03.2018,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga,compartimentul financiar-contabil si consilierul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga
,D.G.A.S.P.C. Iasi,domnului Iuganu Vasile, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei
Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 27.03.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂNIA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 40 .
privind aprobarea planului de servicii pentru mama-minora Cojocea Cristina

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi;
Avand in vedere adresa nr. 2105 / 28.02.2018, inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr.
814 / 42 / 02.03.2018, prin care ni s-a referit spre monitorizare situatia mamei-minore Cojocea Cristina;
Avand in vedere evaluarea initiala a situatiei socio-materiale a mamei-minore 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. 1130 / 27.03.2018 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 mama-minora Cojocea Cristina 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;

DISPUNE :

Art.1. – Se aproba planul de servicii intocmit pentru mama-minora COJOCEA CRISTINA,
avand CNP-ul - si familia acesteia, cu domiciliul in satul Farcaseni, 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 mamei-minore Cojocea Cristina ,precum si Institutiei Prefectului
judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios – administrativ .

Data astazi 27.03.2018

PRIMAR
PROF. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 41 .
privind modificarea nr. de membri beneficiari ai dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1224 /30.03.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi ,prin care se
propune modificarea nr. de membri beneficiari ai dreptului la ASF, acordat doamnei Strumbei Elena Andreea, domiciliata in satul Crivesti, comuna Strunga, judetul Iasi, a carei cerere a fost inregistrata la
nr. 13/ 26.03.2018 intrucat in data de 22.02.2018 ,doamna Strumbei a nascut cel de-al saselea copil,
Virtosu Robert- Mihaita;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru modificarea nr.de
membri beneficiari ai dreptului la ASF, venitul net lunar pe membru de familie fiind de 40 lei ;
Avand in vedere prevederile art. 23 alin. (1);(2) si (3) din Legea nr. 277/2010,republicata,
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 13 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si a
art.115 lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata;
DISPUNE :

Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 4 copii la 5 copii,
cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti, ramanand acelasi ,respectiv 328 lei,alocatie
acordata doamnei STRUMBEI ELENA - ANDREEA, avand C.N.P.-ul -, cu domiciliul in satul
Crivesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de 01.04.2018, intrucat in data de 22.02.2018
,doamna Strumbei a nascut cel de-al saselea copil, Virtosu Robert- Mihaita,iar venitul net lunar pe
membru de familie fiind de 40 lei) .
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit
pentru urmatorul copii :
- VIRTOSU ANDREI – DANIEL
- STRUMBEI ALEXANDRU-VASILICA
- VIRTOSU IASMINA - MARIA
- VIRTOSU DAVID – IONUT
-VIRTOSU ROBERT- MIHAITA
Art.3. _ In termen de 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta familiei
si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa comunice in scris primarului
modificarile intervenite.

Art.4. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei
Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 30.03.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

DISPOZITIA

Nr. 42 .

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1224 / 30.03.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Siminciuc Oana
- Ionela, domiciliata in satul Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, a carei cerere a fost inregistrata la
nr. 11/ 29.03.2018,intrucat s-au diminuat veniturile familiei;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru modificarea
cuantumului A.S.F., intrucat s-au diminuat veniturile familiei,venitul net lunar pe membru de familie
fiind de 175 lei ;
Avand in vedere prevederile art. 23 alin.(1);(2) si (3) din Legea nr. 277/2010,republicata,
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 13 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si a
art.115 lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata;
DISPUNE :
Art.1. – Se modifica cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei ,cu 2 parinti,acordata
doamnei SIMINCIUC OANA-IONELA , avand C.N.P.-ul -, cu domiciliul in satul Strunga, comuna
Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de 01.04.2018, de la 150 lei la 164 lei (intrucat s-au diminuat
veniturile familiei, venitul net lunar pe membru de familie fiind de 175 lei) .
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit
pentru urmatorul copil :
- SIMINCIUC DARIA - IOANA
- SIMINCIUC ALEXANDRA – IULIANA
Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa comunice
in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru sustinerea familiei , se asigura de catre Agentia
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv .

Art.5. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.6. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei
Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 30.03.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 43 .
privind modificarea numarului de membri ai familiei fara a se modifica si nr. de membri beneficiari
ai dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1224 /30.03.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi ,prin care se
propune modificarea nr. de membri ai familiei fara a se modifica si nr. de membri beneficiari ai
dreptului la ASF, acordat doamnei Bilboc Adriana, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga,
judetul Iasi, a carei cerere a fost inregistrata la nr. 15/ 29.03.2018 intrucat in data de 09.03.2018 fiica
Paula –Andreea (majora) s-a mutat cu chirie in orasul Tg. Frumos unde lucreaza fiindu-i ft.greu sa faca
naveta 16 Km dus si 16 km intors pana la serviciu;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru modificarea nr.de
membri ai familiei, fara a se modifica si nr. de membri beneficiari ai dreptului la ASF, venitul net lunar
pe membru de familie fiind de 368 lei ;
Avand in vedere prevederile art. 23 alin. (1);(2) si (3) din Legea nr. 277/2010,republicata,
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 13 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si a
art.115 lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata;
DISPUNE :
Art.1. – Se modifica nr.de membri ai familiei de la 5 la 4 membri, fara a se modifica si nr.
de membri beneficiari ai dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, cuantumul alocatiei
pentru sustinerea familiei cu 2 parinti, ramanand acelasi ,respectiv 150 lei pentru 2 copii,alocatie
acordata doamnei BILBOC ADRIANA, avand C.N.P.-ul -, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna
Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de 01.04.2018, intrucat din data de 09.03.2018 fiica Paula –
Andreea (majora) nu mai locuieste cu parintii, mutandu-se cu chirie in orasul Tg. Frumos unde
lucreaza,in prezent venitul net lunar pe membru de familie fiind de 368 lei) .
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit
pentru urmatorul copii :
- BILBOC CATALINA
- BILBOC ALEXANDRU

Art.3. _ In termen de 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta familiei
si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa comunice in scris primarului
modificarile intervenite.
Art.4. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei
Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 30.03.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 44 .
privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Gal Angelica
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1206 / 30.03.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se
propune modificarea cuantumului ajutorului social de la 149 lei la 92 lei incepand cu 01.04.2018,precum
si constituirea de debit pentru diferenta de cuantum incasata necuvenit pentru luna martie
2018,respectiv 57 lei, acordat doamnei Gal Angelica, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga,
judetul Iasi, intrucat veniturile familiei s-au majorat, venitul net lunar pe membru de familie in prezent
fiind de 87 lei;
Avand in vedere cererea pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta
sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi, depusa de doamna Gal Angelica, inregistrata la nr. 3 /
28.03.2018;
Avand in vedere prevederile art.14 alin.(1) si ( 3) si a art.21 din Legea nr. 416/2001,
actualizata, privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.27 alin.(1) lit”a” si a art.32 din H.G. nr. 50 /2011,actualizata,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere fisa de calcul intocmita pentru stabilirea venitului net lunar si al nivelului lunar
al venitului minim garantat;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” ,alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.1 si a
art.115 lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare,:

DISPUNE :
Art.1. – Se modifica cuantumul ajutorului social acordat doamnei , avand CNP-ul –GAL
ANGELICA,avand CNP-ul - ,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand
cu data de 01.04.2018, de la 149 lei la 92 lei,intrucat veniturile familiei s-au majorat, venitul net lunar
pe membru de familie in prezent fiind de 87 lei.
Art.2 - Se constituie debit cu titlu de diferenta de cuantum ajutor social pentru luna martie
2018,iar suma incasata necuvenit cu titlu de diferenta de cuantum ajutor social,se va recupera integral de
la titulara ajutorului social,respectiv 57 lei.
Art.3. - Cuantumul ajutorului social, in baza fisei de calcul este de 92 lei.
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: 30.03.2018
PRIMAR ,
Prof.LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
DISPOZIŢIA

Nr. .45.

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferentă procedurii de achiziţie publică având ca
obiect – Proiectarea şi execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiţii”Demolare şi
construire Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi”
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1730/05.03.2018 (928/13.03.2018), încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
având ca obiect”Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna
Strunga, judeţul Iaşi”, finanţat din fonduri M.D.R.A.P., prin P.N.D.R. 2014-2020, Program cofinanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Guvernul României ,
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc-Domeniul
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv
creşe, grădiniţe,şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ
preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;
Având în vedere referatul nr. 1325/11.04.2018 al responsabilului cu achiziţiile publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la necesitatea
constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor aferentă procedurii de achiziţie publică având ca obiect –
Proiectarea şi execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiţii”Demolare şi construire
Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 126-131din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115, alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor aferentă procedurii de achiziţie publică
având ca obiect – Proiectarea şi execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de
investiţii”Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna Strunga,
judeţul Iaşi”, în următoarea componenţă:
- Agafiţei Ioan – preşedinte-viceprimarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
- Burlacu Maria-Magdalena - membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;

Aştefani Maricela - membru - consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Art.2. - Se desemnează ca specialist extern-expert cooptat, fără drept de vot, pe lângă Comisia
de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, doamna Elena Racoveanuexpert tehnic cooptat din cadrul S.C. REGIONAL ERM CONSULTING S.R.L.
Art.3. – Comisia de evaluare îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
Art.4. - Expertul cooptat va exercita atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin
actele normative în vigoare privind achiziţiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele:
a) verificarea şi evaluarea documentelor DUAE si a documentelor de calificare;
b) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
c) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina
anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
d) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite
clauze contractuale propuse de ofertant;
e) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra
cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere;
f) obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte
informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de aşi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale;
g) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secţiunea IV Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
g) obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la cunoştinţa
persoanelor nominalizate prezenta dispoziţie, prin doamna Burlacu Maria-Magdalena- responsabilul cu
achiziţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi şi va
comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control
legalitate acte şi contencios administrativ
-

Dată astăzi 12.04.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .46.
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru
data de 27.04.2018
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 39, alin.1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – Pentru data de 27.04.2018, orele 12.00, 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 stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2018-2019.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea manifestării „Ziua Comunei Strunga”,
judeţul Iaşi şi a cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării acesteia.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Strunga,
judeţul Iaşi , în anul 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind modul de organizare , administrare şi exploatare a pajiştilor
permanente ale comunei Strunga , judetul Iaşi , în anul 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
pentru compartimentul de asistență sociala organizat în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale
acordate de compartimentul de asistenţă socială organizat în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga,judetul Iasi pentru anul 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.
23.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.
24.

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
10. Discuţii.
Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor consiliului
local la şedinţă şi va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 23.04.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .47.
privind acordarea unor premii de excelenţă pentru anul 2018
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
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. 5/14.02.2018 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018 şi
a estimărilor pentru anii 2019-2021;
Având în vedere adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 10787/10.08.2017, înregistrată la Primăria
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu nr. 3545/10.08.2017
Având în vedere prevederile art. 25, alin.1 şi art. 26, alin. 1-3 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere referatul nr. 1560/24.04.2018,întocmit de domnul Ureche Costel-secretarul comunei
Strunga, judeţul Iaşi, prin care se propune acordarea unor premii de excelenţă, pentru anul 2018;
Având in vedere prevederile art. 63 , alin. 1 , lit.”d” si alin. 5 , lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 , alin. şi art. 115 , alin. , lit.”a” Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. – Pentru anul 2018 se acordă premiu de excelenţă, domnului Ureche Costel, având funcţia publică
de secretar al comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Art.2. – Premiul de excelenţă, menţionat la art. 1 va fi în limita a două salarii de bază minim brute pe ţară
garantate în plată, şi se va achita până la finele anului 2018.
Art.3. –Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.4. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie
compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, precum
şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Data astăzi 24.04.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A NR. 48 .
privind acordarea ajutorului social

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Catea
Daniela,in calitate de reprezentant al
familiei,domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la numarul 19 /
26.04.2018,prin care solicita acordarea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, prin care s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile de acordare a ajutorului social si a
alocatiei pentru sustinerea familiei,venitul net lunar pe membru de familie care se ia in calcul la
stabilirea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei este de 23 lei;
Avand in vedere prevederile art. 9 alin.(5^1 )si a art.12 din Legea nr. 416/2001,actualizata,
privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioarte;
Avand in vedere prevederile art.15,18 alin.(1)-(3) si a art.24 alin.(1)-(3) din H.G. nr.50 /2011,
actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
Avand in vedere fisa de calcul intocmita in urma efectuarii anchetei sociale pentru stabilirea
venitului net lunar si al nivelului lunar al venitului minim garantat;
Avand in vedere referatul nr. 1623 / 27.04.2018, intocmit de consilierul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune acordarea ajutorului social
si a alocatiei pentru sustinerea familiei ,doamnei Catea Daniela, incepand cu 01.05.2018;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” si alin..5 lit.”c” si in temeiul art. 68
alin.1,art.115 lit”a’ din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

DISPUNE :
Art.1. – Se acorda ajutor social, doamnei CATEA DANIELA, avand CNP-ul- , domiciliata
in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi,incepand cu data de 01.05.2018.
Art.2. - Cuantumul ajutorului social acordat, in baza fisei de calcul este in suma de 414 lei.
Art.3. In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
domiciliul, componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are
obligatia sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. - Plata ajutorului social se va face de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie
Sociala Iasi,pe baza de mandat postal.
Art.5 – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii
prezentei, conform Legii nr.554/2004,privind contenciosul administrativ,la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Iasi.
Art.6. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea

comunicarii catre beneficiar,Agentiei Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 27.04.2018

PRIMAR ,
PROF.LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 49 .
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1624 / 27.04.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei cu 1 parinte,doamnei Catea Daniela, domiciliata in satul
Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 19 / 26.04.2018;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea alocatiei
pentru sustinerea familiei( venitul net lunar pe membru de familie este de 23 lei );
Avand in vedere prevederile art.2 alin.(2), a art.10,16 si 17 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei ;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si
art. 115, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE :
Art.1. – Se acorda doamnei CATEA DANIELA, avand C.N.P.-ul , cu domiciliul in satul
Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 1 parinte, in cuantum de
428 lei, incepand cu data de 01.05.2018.
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit
pentru urmatorul copil :
- PETRISOR PAULA – MADALINA
- PETRISOR ANA – MARIA
- PETRISOR COSMINA-FRANCISCA
- PETRISOR DAVID - NICOLAS
Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligatia sa
comunice in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru sustinerea familiei , se asigura de catre Agentia
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv .
Art.5. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.6. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei

Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 27.04.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA

PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 50 .
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1624 / 27.04.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti,doamnei Cojocea Mihaela, domiciliata in
satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 18 / 20.04.2018;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea alocatiei
pentru sustinerea familiei( venitul net lunar pe membru de familie este de 55 lei );
Avand in vedere prevederile art.2 alin.(1), a art.10,16 si 17 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei ;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si
art. 115, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE :

Art.1. – Se acorda doamnei COJOCEA MIHAELA, avand C.N.P.-ul , cu domiciliul in satul
Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 2 parinti, in cuantum de
164 lei, incepand cu data de 01.05.2018.
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit
pentru urmatorii copii :
COJOCEA ANA – MARIA
- COJOCEA ALEXANDRU
Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligatia sa
comunice in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru sustinerea familiei , se asigura de catre Agentia
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv .
Art.5. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.

Art.6. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei
Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 27.04.2018
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 50 .
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 1624 / 27.04.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti,doamnei Cojocea Mihaela, domiciliata in
satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 18 / 20.04.2018;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea alocatiei
pentru sustinerea familiei( venitul net lunar pe membru de familie este de 55 lei );
Avand in vedere prevederile art.2 alin.(1), a art.10,16 si 17 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei ;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si
art. 115, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE :

Art.1. – Se acorda doamnei COJOCEA MIHAELA, avand C.N.P.-ul , cu domiciliul in satul
Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 2 parinti, in cuantum de
164 lei, incepand cu data de 01.05.2018.
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit pentru
urmatorii copii :
COJOCEA ANA – MARIA
COJOCEA ALEXANDRU
Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligatia sa
comunice in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru sustinerea familiei , se asigura de catre Agentia
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv .
Art.5. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.6. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei
Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 27.04.2018

PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 51 .
privind suspendarea platii ajutorului social
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere prevederile art.6 alin.(2) si a art. 16 din Legea nr. 416/2001,actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare ,privind venitul minim garantat;
Avand in vedere prevederile art.28 alin.(1) si a art.33 alin.(1) lit.a) din H.G. nr. 50 /2011,
actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,
actualizata, privind venitul minim garantat;
Avand in vedere referatul nr. 1623 / 27.04.2018 intocmit de consilierul din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune suspendarea platii
ajutorului social pentru domnul Calin Stelian ,incepand cu 01.05.2018, intrucat nu a efectuat
numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local in luna aprilie 2018, asa cum prevede art.6 alin
(2) din Legea nr. 416/2001, actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind venitul minim
garantat;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” ,alin.5 lit”c’si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115
lit.”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata;

DISPUNE :
Art.1. – Suspendarea platii ajutorului social acordat domnului CALIN STELIAN , avand
CNP-ul - , cu domiciliul in satul Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu 01.05.2018,
intrucat nu a efectuat numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local in luna aprilie 2018, asa
cum prevede art.6 alin (2) din Legea nr. 416/2001,actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare,
privind venitul minim garantat;
Art.2. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii
prezentei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie , consilierului– in vederea comunicarii catre beneficiar ,Agentiei Judetene Pentru Plati si
Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si
contencios administrativ.
Data astazi: 27.04.2018
PRIMAR ,
Prof.LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 52.
privind suspendarea platii ajutorului social
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere prevederile art.6 alin.(2) si a art. 16 din Legea nr. 416/2001,actualizata, cu modificarile
si completarile ulterioare ,privind venitul minim garantat;
Avand in vedere prevederile art.28 alin.(1) si a art.33 alin.(1) lit.a) din H.G. nr. 50 /2011, actualizata,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata, privind
venitul minim garantat;
Avand in vedere referatul nr. 1623 / 27.04.2018 intocmit de consilierul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune suspendarea platii ajutorului social
pentru doamna Lucacel Daniela ,incepand cu 01.05.2018, intrucat nu a efectuat numarul de ore de actiuni sau
lucrari de interes local in luna aprilie 2018, asa cum prevede art.6 alin (2) din Legea nr. 416/2001, actualizata,cu
modificarile si completarile ulterioare, privind venitul minim garantat;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” ,alin.5 lit”c’si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115
lit.”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata;
DISPUNE :
Art.1. – Suspendarea platii ajutorului social acordat doamnei LUCACEL DANIELA , avand
CNP-ul - , cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu 01.05.2018, intrucat nu a
efectuat numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local in luna aprilie 2018, asa cum prevede art.6 alin
(2) din Legea nr. 416/2001,actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind venitul minim garantat.
Art.2. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii prezentei,
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta dispozitie ,
consilierului– in vederea comunicarii catre beneficiar ,Agentiei Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi,
precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi: 27.04.2018

PRIMAR ,
Prof.LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂNIA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 53 .
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Gaman Silviu-Ovidiu
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi;
Avand in vedere cererea doamnei Gaman Irina, inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr. 78 din
23.04.2018, prin care a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la evaluarea in vederea incadrarii intr-un
grad de handicap pentru minorul Gaman Silviu - Ovidiu ;
Avand in vedere evaluarea situatiei socio-medicale a minorului si a familiei acestuia, efectuata de
consilierul superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies Dorina,
prin care s-a constatat necesitatea intocmirii planului de servicii;
Avand in vedere referatul nr.1626 / 27.04.2018 intocmit de consilierul superior, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies Dorina, prin care propune spre aprobare planul de
servicii pentru minorul Gaman Silviu - Ovidiu si familia acestuia;
Avand in vedere prevederile art.40 alin.(3)din Legea nr. 272/2004,republicata, privind protectia si
promovarea drepturilor copilului ;
Avand in vedere prevederile Ordinului 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie;
Avand in vedere dispozitiile art. 63 alin. (1) lit.”d” si alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.(1) si a art.115
lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata, a administratiei publice locale;
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba planul de servicii intocmit pentru minorul GAMAN SILVIU - OVIDIU , avand
CNP-ul - si familia acestuia, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi.
Art.2. – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.3. - Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul
Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta dispozitie
consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi,
D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Gaman Silviu - Ovidiu,precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi –
Serviciul control legalitate acte si contencios – administrativ .
Data astazi 27.04.2018
PRIMAR
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .54.

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Găucan Elena-Tamara
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”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. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 01.05.2018, se acordă doamnei Găucan Elena Tamara,având
funcţia publică de execuţie de referent(M), grad profesional asistent,gradaţia corespunzătoare tranşei de
vechime 3,coeficient 1,80, compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4, cu încadrarea în
funcţia publică de execuţie de referent(M), grad profesional asistent,gradaţia corespunzătoare tranşei de
vechime 4,coeficient 1,80 şi un salariu lunar de bază de 4.155 lei.
Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Găucan Elena-Tamara, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi –
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 02.05.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .55.

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Damian Elena
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere cererea înregistrată la nr. 1697/04.05.2018 prin care doamna Damian Elena,
având funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, solicită încetarea contractului individual de muncă, cu data de
11.05.2018, ca urmare a acordului părţilor ;
Având în vedere prevederile art. 55, lit. “b” din Legea nr. 53/2003, 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. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. – Începând cu data de 11.05.2018 încetează contractul individual de muncă al doamnei
Damian Elena,având funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi
Art.2. – Compartimentul financiar- contabil şi secretarul 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 compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, doamnei Damian Elena, precum şi Instituţiei Prefectului judeţul Iaşi – Serviciul
control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 10.05.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
URECHE COSTEL

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .56.

privind numirea în funcţia publică de execuţie de referent(M), clasa III, grad profesional principal,
gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2, coeficient 1,90, în Compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi a doamnei Damian
Elena
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 62, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 76 şi 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere Raportul final al concursului nr. 1523/23.04.2018, prin care s-a declarat
“ADMIS”candidatul Damian Elena, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III,
grad profesional principal, în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere propunerea de numire în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional principal,în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,a doamnei Damian Elena, înregistrată la nr. 1692/04.05.2018;
Având în vedere acordul doamnei Damian Elena,înregistrat la nr. 1696/04.05.2018, cu privire la
începerea activităţii în funcţia publică în care a fost admisă, începând cu data de 14.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, 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. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 14.05.2018, se numeşte în funcţia publică de execuţie de
referent(M), clasa III, grad profesional principal, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2,
coeficient 1,90, în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamna Damian Elena.
Art.2. - Ce aceeaşi dată – 14.05.2018 se stabilesc drepturile salariale corespunzătoare funcţiei
publice pentru doamna Damian Elena, care va beneficia de un salariu de bază brut în cuantum de 4.075
lei/lună.
Art.3. – Fişa postului este anexată la prezenta dispoziţie.

Art.4. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.5. – 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.6. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Damian Elena, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.N.F.P. Bucureşti, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Data astazi 11.05.2018

PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .57.

privind numirea în funcţia publică de execuţie de referent(M), clasa III, grad profesional asistent,
gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2, coeficient 1,80, în Compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi a doamnei Hrihoreţ
Lenuţa-Mihaela
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 62, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 76 şi 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere Raportul final al concursului nr. 1523/23.04.2018, prin care s-a declarat
“ADMIS”candidatul Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent,
clasa III, grad profesional asistent, în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere propunerea de numire în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional asistent,în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,a doamnei Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela, înregistrată la nr.
1691/04.05.2018;
Având în vedere acordul doamnei Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela,înregistrat la nr. 1688/04.05.2018, cu
privire la începerea activităţii în funcţia publică în care a fost admisă, începând cu data de 14.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, 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. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 14.05.2018, se numeşte în funcţia publică de execuţie de
referent(M), clasa III, grad profesional asistent, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2,
coeficient 1,80, în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamna Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela.
Art.2. - Ce aceeaşi dată – 14.05.2018 se stabilesc drepturile salariale corespunzătoare funcţiei
publice pentru doamna Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela, care va beneficia de un salariu de bază brut în
cuantum de 3.861 lei/lună.

Art.3. – Fişa postului este anexată la prezenta dispoziţie.
Art.4. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.5. – 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.6. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.N.F.P. Bucureşti, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Data astazi 11.05.2018

PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .58.

privind numirea în funcţia publică de execuţie de referent(M), clasa III, grad profesional debutant,
gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, coeficient 1,70, în Compartimentul urbanism,
administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga , judeţul Iaşi a doamnei Alexandru Delia-Ionela
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 62, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 76 şi 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere Raportul final al concursului nr. 1523/23.04.2018, prin care s-a declarat
“ADMIS”candidatul Alexandru Delia-Ionela, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent,
clasa III, grad profesional debutant, în Compartimentul urbanism,administrarea domeniului public şi
privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere propunerea de numire în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional debutant,în Compartimentul urbanism,administrarea domeniului public şi privat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,a doamnei Alexandru Delia-Ionela,
înregistrată la nr. 1690/04.05.2018;
Având în vedere acordul doamnei Alexandru Delia-Ionela,înregistrat la nr. 1695/04.05.2018, cu
privire la începerea activităţii în funcţia publică în care a fost admisă, începând cu data de 14.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, 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. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 14.05.2018, se numeşte în funcţia publică de execuţie de
referent(M), clasa III, grad profesional debutant, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3,
coeficient 1,70, în Compartimentul urbanism, administrarea domeniului public şi privat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamna Alexandru Delia-Ionela.
Art.2. - Ce aceeaşi dată – 14.05.2018 se stabilesc drepturile salariale corespunzătoare funcţiei
publice pentru doamna Alexandru Delia-Ionela , care va beneficia de un salariu de bază brut în cuantum
de 3.828 lei/lună.

Art.3. – Fişa postului este anexată la prezenta dispoziţie.
Art.4. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.5. – 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.6. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Alexandru Delia-Ionela, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.N.F.P. Bucureşti, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Data astazi 11.05.2018

PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .59.

privind desemnarea unei persoane responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul
Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
Având în vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(„GDPR”);
Având în vedere referatul nr. 1883/18.05.2018 întocmit de secretarul comuni Strunga, judeţul
Iaşi, cu privire la desemnarea unei persoane responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal în
cadrul Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi;
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 , alin. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. – Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii , se desemnează ca responsabil cu
protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamna
Alexandru Delia-Ionela, referent în cadrul Comaprtimentului urbanism, administrarea domeniului public
şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Art.2. – Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei comunei
Strunga,
judeţul
Iaşi
are
urmatoarele
atributii
principale:
a) informarea şi consilierea conducerii instituţiei, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrarea
datelor cu caracter personal cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE)
2016/679 si a dispoziţiilor legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor;
b) monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a dispoziţiilor legislaţiei
naţionale referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/procedurilor interne ale instituţiei în ceea ce
priveşte protectia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitaţilor şi actiunile de
sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile
aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi
monitorizarea funcţionării acesteia;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere.

În exercitarea atribuţiilor stabilite de Regulamentului (UE) 2016/679, responsabilul cu protecţia
datelor cu caracter personal, are obligaţia de a respecta secretarul sau confidenţialitatea şi este
responsabil direct primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru realizarea acestor atribuţii.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie,doamnei Alexandru Delia-Ionela, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul
control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 18.05.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .60.

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru domnul Tincu Cristian
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”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. şi art. 115, alin.1, lit.”a” Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Începând cu data de 01.06.2018, se acordă domnul Tincu Cristian,având funcţia
contractuală de execuţie de muncitor IV(M),gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 3,coeficient
1,40, compartimentul administrativ-gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4, cu încadrarea în funcţia
contractuală de execuţie de muncitor IV(M),gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 4,coeficient
1,40 şi un salariu lunar de bază de 3.232 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 Tincu Cristian, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi –
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 18.05.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A Nr. .61.
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru
data de 30.05.2018

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 39, alin.1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1. – Pentru data de 30.05.2018, 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 modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iunie 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul propriu al Consiliului local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, unor parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui “Acord de Cooperare între Unitatea
Administrativ Teritorială Strunga, judeţul Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ Teritorială
Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica Moldova.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin Criveşti”,
din domeniul public al comunei Strunga, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti, comuna Strunga,
judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de canalizare pentru
comuna Strunga, judeţul Iaşi.
6. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 26.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în
A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a Comunei Bozieni-judeţul Neamț, la Asociația

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr.
22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.
8. Discuţii.
Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor consiliului
local la şedinţă şi va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 22.05.2018
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

