
R O M A N  I A 
 

 

  PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  44   . 
privind reluarea  platii alocatiei pentru sustinerea familiei  

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere referatul nr. 767/ 02.03.2016 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier superior 

in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune 

reluarea platii alocatiei  pentru sustinerea familiei,acordata domnului Filip Alin - Narcis, domiciliat in satul 

Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carei cerere a fost inregistrata la nr. 10 / 24.02.2016,intrucat  a 

depus declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii 

acesteia,venitul net lunar pe membru de familie este de 33 lei; 

Avand in vedere Dispozitia primarului nr.163 din 27.11.2015, prin care dispune suspendarea platii 

alocatiei  pentru sustinerea familiei incepand cu 01.12.2015; 

Avand in vedere prevederile art. 24 alin.(4) din Legea nr. 277 / 2010,republicata, privind alocatia 

pentru sustinerea familiei;  

Avand in vedere prevederile art.15 alin.(2)  din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea  

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata,actualizata, privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei ; 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si 

art.115,lit.”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata, 
 

 

D I S P U N E  : 
 

            Art.1. – Reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei,cu doi parinti,acordata domnului FILIP  

ALIN - NARCIS, avand C.N.P.-ul  1801009225634, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2016,in cuantum de 82 lei, intrucat a depus declaratia pe propria 

raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, in luna februarie 2016.  

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

pentru urmatorii copii : 

                     -    FILIP  DAVID - ANDREI  

                 

           Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit 

Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului 

Judetean Iasi. 

          Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie 

doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in 

vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei Judetene Pentru Plati si 

Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si 

contencios administrativ. 

Data astazi  04.03.2016 

  PRIMAR , 

Prof. LAZAR MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                   Ureche Costel 



 

R O M A N  I A 
 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr. 45 . 

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei  
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere referatul nr. 767 / 02.03.2016 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  Gradinariu Florentina, domiciliata in satul Crivesti, comuna  

Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 11 / 24.02.2016,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-a 

diminuat venitul familiei,venitul net lunar pe membru de familie fiind de 13 lei ; 

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

susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art. 13 alin.(2) si art.16 din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea  

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;  

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si a art.115 

lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata; 

 

D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se modifica cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei ,cu 2 parinti,acordata doamnei 

GRADINARIU FLORENTINA, avand C.N.P.-ul  2790202226351, cu domiciliul in satul Crivesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.03.2016, de la 150 lei  la 164 lei (intrucat  s-au diminuat veniturile 

familiei, venitul net lunar pe membru de familie fiind de  13 lei) .  

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

urmatorii copii : 

 - CARBUNE DAVID - MATEI                        - CARBUNE NARCISA  - IOANA 

 
            Art.3. _ In termen de maximum 10 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. _ Titularul alocatiei depune la Primaria comunei Strunga,din 3 in 3 luni dupa stabilirea dreptului la 

alocatie, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. 

            Art.5. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre Agentia Judeteana Pentru 

Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 

            Art.6. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

            Art.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

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 04.03.2016 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR MARIANA 

 

     Avizat pentru legalitate,  

 Secretar, 

                                                                                                                                                   Ureche Costel 



R O M A N  I A 

   COMUNA  STRUNGA 

     JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr. 46 . 

privind exceptarea indeplinirii obligatiei efectuarii numarului de ore de actiuni sau lucrari de interes 

local de catre persoana majora apta de munca desemnata 
 

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 

             Avand in vedere referatul nr. 768 / 02 .03.2016 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier superior in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune  incepand cu 01.03.2016  

exceptarea indeplinirii obligatiei efectuarii numarului de ore de actiuni sau lucrari de interes local  de catre persoana 

majora apta de munca desemnata din familia beneficiara de ajutor social,acordat doamnei Vochita Mihaela, 

domiciliata in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 3 / 24.02.2016, 

intrucat persoana majora apta de munca desemnata din familia doamnei Vochita Mihaela,respectiv domnul Vochita 

Neculai – Catalin conform Certificatului Medical de Constatarea Capacitatii de Munca  nr. 1167 din 08.02.2016,este 

inapt de munca,( venitul net lunar pe membru de familie fiind de  14 lei) ;         

Avand in vedere prevederile Legii nr. 342/2015, privind aprobarea OUG nr. 25/2015 pentru modificarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

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.6 alin.(2)  si a art. 7^2  lit.a) din Legea nr. 416/2001,actualizata, privind 

venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 29 alin.(2)  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 prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” ,alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.1 si a art.115 lit”a”din 

Legea nr. 215/2001 a  administratiei publice locale , republicata , actualizata, 

D I S P U N E   : 

 

             Art.1. – Exceptarea indeplinirii obligatiei efectuarii numarului de ore de actiuni sau lucrari de interes local  

de catre persoana majora apta de munca desemnata, din familia beneficiara de ajutor social a doamnei Vochita 

Mihaela, domiciliata in satul Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi, intrucat persoana majora apta de munca 

desemnata din familia doamnei Vochita Mihaela,respectiv domnul Vochita Neculai – Catalin conform 

Certificatului Medical de Constatarea Capacitatii de Munca  nr. 1167 din 08.02.2016, eliberat de Medicul Expert Al 

Asigurarilor Sociale ,este inapt de munca, incepand cu 01.03.2016  . 

             Art.2. -  Cuantumul ajutorului social ramane acelasi, conform fisei de calcul este de 500 lei( venitul net lunar 

pe membru de familie fiind de  14 lei) .        

             Art.3. -  Plata ajutorului social se va face de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi,pe 

baza de mandat postal . 

Art.4. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta dispozitie , 

consilierului– in vederea comunicarii catre beneficiar ,Agentiei Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala  

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

                                                        

                                                                                                                        Data astazi:  04.03.2016 

                                               

PRIMAR , 

Prof.LAZAR  MARIANA 

          

 Avizat pentru legalitate                                                                                                                                                         

Secretar, 

                                     Ureche Costel 

 



R O M A N  I A 
 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 47  . 
privind acordarea dreptului la stimulentul educational 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererile-declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational( tichet 

social pentru gradinita) depuse in perioada 19.02.2016- 02.03.2016; 

Avand in vedere referatul nr. 765 /  02.03.2016 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi dupa verificarea indeplinirii criteriilor de 

eligibilitate ,prin care se propune acordarea dreptului la stimulentul educational pentru un nr. de  30 beneficiari, 

cuprinsi in anexa la prezentul referat; 

Avand in vedere prevederile art. 2,art.3 si art. 5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 2,art.5 si  art.7 din H.G. nr. 15 /2016, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art. 115, 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata; 
 

D I S P U N E  : 

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

beneficiarilor prevazuti in anexa  care face parte integranta din prezenta dispozitie, pentru anul scolar 2015 - 2016, 

incepand cu  luna februarie 2016. 

             Art.2. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta familiei 

si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul tichetului social are obligatia sa comunice in scris 

primarului modificarile intervenite. 

Art.3. _ In situatia in care se constata  schimbari ce conduc la incetartea dreptului la stimulent,  primarul  

emite dispozitie de incetarea dreptului si  /sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita,dupa caz, cu luna 

urmatoare celei in care au intervenit modificarile. 

Art.4.-   Daca restituirea in natura a tichetelor sociale necuvenite, nu este posibila,sumele reprezentand 

contravaloarea acestora se recupereaza de la titular,in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii 

dispozitiei. 

Art.5. – Tichetele sociale, vor fi distribuite lunar de catre persoana desemnata de primarul comunei Strunga , 

pe baza Dispozitiei primarului ,pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara. 

Art.6. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre titularul dreptului, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – 

Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Data astazi 04.03.2016 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                    Ureche Costel 
 



R O M A N  I A 

                 COMUNA  STRUNGA 

               JUDETUL  IASI 

 

D I S P O Z I T I A     Nr.  48 . 
Privind angajarea doamnei Catea Maria,asistent personal. 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei Catea Maria,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, 

inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 960 din  07.03.2016 , prin care solicita angajarea sa in calitate 

de asistent personal pentru fiul sau Catea Darius - Marian,copil cu handicap grav,cu mentiunea - necesita asistent 

personal; 

 Avand in vedere Hotararea si Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr.650 / R1/ 

01.03.2016 emis de Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi– cu valabilitate – 12 luni,incepand cu data de 

10.03.2016; 

Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr.444 /14/SECC din  01 .03.2016 cu privire la angajarea 

asistentului personal  pentru copilul Catea Darius - Marian,incadrat in grad de handicap grav;  

Avand in vedere prevederile art.39 si a art 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor  persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata; 

Avand in vedere prevederile art. 5 alin.(3) din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind conditiile de  incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile 

si completarile ulteriare; 

Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 83 lit.h) din Legea nr.53/2003,republicata,actualizata, -Codul Muncii; 

            Avand in vedere prevederile  art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si a art.115 lit.”a” 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata, 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Incepand cu data de  10.03.2016 se angajeaza cu contract  individual de munca pe perioada 

determinata, doamna  CATEA  MARIA, avand CNP- ul - 2740307226348, domiciliata in satul Farcaseni, comuna 

Strunga , judetul Iasi in calitate de asistent personal pentru copilul Catea Darius - Marian,copil cu handicap grav,cu 

mentiunea- necesita asistent personal, conform Hotararii si Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de 

handicap nr. 650 / R1/ 01.03.2016 emis de Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi,cu un salariu lunar de baza de 

1313 lei si incadrarea cu clasa 14, gradatia  - ,pe perioada valabilitatii Certificatului de incadrare a copilului intr-un 

grad de handicap- 12 luni, respectiv 10.03.2017. 

Art.2. - Secretarul comunei Strunga si consilierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Strunga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

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

Judecatoria Pascani. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie, 

consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga ,D.G.A.S.P.C. Iasi,doamnei Catea 

Maria,compartimentului financiar-contabil,  precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control 

legalitate acte si contencios administrati 

     Data astazi 07.03.2016  

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate ,                                                                                                                                                                                                 

Secretar, 

                                                                                                                                                 Ureche Costel 

 

 

 

 



 

R O M Â N  I A 
 

COMUNA  STRUNGA 

JUDEŢUL   IAŞI 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .49. 
privind aprobarea  Planului de acţiuni  al Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru realizarea 

măsurilor stabilite în cadrul Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu 

publicul 

 

 

Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere referatul nr. 1130/09.03.2016 al domnului Ureche Costel- secretarul comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la propunerea de aprobare a Planului de acţiuni  al Primăriei comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul; 

Având în vedere prevederile H.G.nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, 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 , alin.1  şi art. 115, alin. 1,  lit.”a”  Legea nr. 215/2001  

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

 

 

D I S P U N E   : 

 

Art.1. -  Se aprobă Planul de acţiuni  al Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru realizarea 

măsurilor stabilite în cadrul Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu 

publicul, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la cunoştinţa personalului din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi a prevederilor prezentei 

dispoziţii, pe bază de semnătură, la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei 

precum şi Instituţiei Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ 

. 
Dată astăzi 09.03.2016 

 

PRIMAR , 

Prof. LAZAR  MARIANA 

 

Avizat pentru legalitate ,  

Secretar  comună ,  

Ureche Costel 



COMUNA STRUNGA           APROB, 

JUDEŢUL IAŞI                                             PRIMAR,  

                  Prof.LAZĂR MARIANA  

 
 

 

A N E X Ă  

la Dispoziţia nr. 49/09.03.2016 

 

P L A N 

de acţiuni al Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul 

 

Nr 

crt. 

Măsura Mod de realizare şi responsabilităţi Termen de 

realizare 

1. Măsuri pe termen scurt 

a) Programul de lucru se stabileşte în zilele 

lucrătoare între orele   

08.30-12.00 şi 12.30 -16.30   

Programul de lucru se afişează la loc vizibil. 

S-a stabilit programul de lucru cu publicul pe compartimente după 

cum urmează: 

Secretar comună 

- luni- vineri între orele  

08.30-12.00 şi 12.30 -16.30 Răspunde: 

-  secretarul comunei Ureche Costel  

Compartiment agricol 

- luni- vineri între orele  

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30  Răspunde: 

-  doamna Aştefani Maricela; 

-  doamna Peiu Ionela-Elena. 

Compartiment urbanism, administrarea domeniului public şi 

privat 

- luni- vineri între orele  

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30  Răspunde: 

-  domnul Agafiţei Ioan ; 

-  doamna Peiu Ionela-Elena. 

Compartiment asistenţă socială 

- luni- vineri între orele  

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30  Răspunde: 

- doamna Ilieş Dorina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compartiment stare civilă 

- luni- vineri între orele  

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30  Răspunde: 

- doamna Ignat Georgiana  

Compartiment financiar-contabil 

- luni- vineri între orele  

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30   

Răspunde: 

- doamna Olan Valentina; 

- doamna Găucan Elena Tamara; 

- domnul Huminiuc Mihai; 

- domnul Tincu Cristian; 

- domnul Lupei Vasile. 

Compartiment pentru situaţii de urgenţă  

- luni- vineri între orele 

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30   

Răspunde: 

-domnul Huminiuc Mihai; 

-domnul Constantinescu-Haruţ Ciprian.  

Biblioteca comunală 

- luni- vineri între orele 

 08.30-12.00 şi 12.30 -16.30   

Răspunde: 

-doamna Ureche Florentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

b)  Pentru categoriile de solicitări de acte care 

presupun completarea unor formulare 

tipizate, se afişează modelele de completare 

a cererilor. 

 

Toate compartimentele din cadrul primăriei. 

Răpunde : 

-Personalul din cadrul compartimentelor primăriei. 

 

 

 

Realizat 

c)  Numele persoanelor cu funcţii de conducere, 

se afişează la loc vizibil,precizându-se 

programul de audienţe al acestora. 

Activitatea de audienţe este organizată, după următorul program : 

- Primar – Lazăr Mariana 

Luni – 08.00- 12.00  

Marţi şi Joi – 10.00-11.00 

- Viceprimar- Agafiţei Ioan  

Miercuri şi Vineri – 08.00-12.00 

- Secretar  comună – Ureche Costel 

            Vineri - 08.00-12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 



d) Personalul primăriei face cunoscut datele 

proprii de identificare , prin intermediul unui 

ecuson purtat vizibil asupra sa . 

Personalul primăriei poartă ecuson cu datele de identificare.  

 

Realizat 

e) Cetăţenii  pot suna pentru informaţii la 

următoarele telefoane: 

- 0232714301 – cabinet primar; 

- 0232714440 – secretar comună. 

- Pentru informaţii de interes public 

poate fi accesat site-ul primăriei : 

www.primaria-strunga.ro 

Numerele de telefon şi site-ul primăriei au fost mediatizate prin 

afişare la sediul primăriei şi în alte locuri vizibile. 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

f) Periodic se realizează acţiuni de mediatizare 

a legislaţiei care reglementează drepturile 

cetăţeanului în relaţia cu administraţia 

publică.  

Legislaţia care reglementează drepturile cetăţeanului în relaţia cu 

administraţia publică, se mediatizează periodic pe site-ul primăriei şi 

prin afişare în locuri vizibile în satele componente ale comunei. 

 

 

 

Realizat 

2.  Măsuri pe termen mediu  

a)  Asigurarea în mod operativ şi gratuit a 

imprimatelor necesare eliberării actelor 

administrative.  

Toate compartimentele asigură în mod gratuit imprimatele şi cererile 

necesare eliberării actelor adminsitrative.  

 

 

Realizat 

b) Publicarea şi actualizarea periodică pe 

pagina oficială de internet a instituţiei a unor 

materiale informative.  

Este asigurată publicarea şi actualizarea periodică a paginei de 

internet . Pe pagina de internet a primăriei  

www.primaria-strunga.ro  se publică hotărîrile Consiliului local , 

dispoziţiile emise de primarul comunei, precum şi materiale 

informative.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

c)  Spaţiile destinate activităţii cu publicul se 

amenajează corespunzător, fără ghişee opace, 

cu iluminare suficientă şi condiţii civilizate 

de lucru. 

 

 

Spaţiile unde îşi desfăşoară activitatea personalul primăriei au fost 

amenajate corespunzător , având condiţii civilizate de lucru. 

 

 

 

Realizat 

d) Facilitatea adresării în scris, prin 

comunicarea şi mediatizarea adresei de e-

mail , pentru transmiterea solicitărilor şi 

petiţiilor. 

Adresa de e-mail a primăriei a fost mediatizată prin afişare la sediul 

primăriei şi în  alte locuri vizibile în satele componente ale comunei. 

 

 

 

Realizat 

 
Întocmit, 

Secretar comună, 

Ureche Costel 



R O M Â N  I A 
 

 

                 PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .50. 
privind transformare funcţie publică   

 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

Având în vedere prevederile art. 107 , alin. 2, lit.”b”  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 81/16.12.2015  a Consiliului local al comunei Strunga , 

judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi pentru anul 2015; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

 Având în vedere referatul nr. 1433/18.03.2016 întocmit de secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi  

cu privire la transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , 

judeţul Iaşi ; 

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

locale , republicată  ,  cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se transformă funcţia publică vacantă de  consilier(compartiment achiziţii publice) , clasa I 

, grad profesional asistent   în funcţia publică de consilier , clasa I  ,  grad profesional debutant . 

Art.2. – Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , 

se va modifica conform prezentei dispoziţtii. 

Art.3. – Secretarul 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 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul 

control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 18.03.2016 

 

PRIMAR , 

Prof. LAZĂR   MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar comună,  
Ureche Costel     

  

 

 
R O M A N  I A 



 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  51 . 
privind acordarea stimulentului educational 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererile-declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational( tichet 

social pentru gradinita) depuse in perioada 19.02.2016- 02.03.2016; 

Avand in vedere Dispozitia primarului comunei Strunga nr.47 din 04.03.2016 ,prin care s-a dispus acordarea 

dreptului la stimulent pentru un nr. de  28 titulari cu 30 de beneficiari; 

Avand in vedere referatul nr.1413 /17.03.2016 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi, dupa transmiterea  situatiei centralizatoare  

privind beneficiarii,conform listei cu prezenta din luna februarie 2016 de catre unitatea de invatamant prescolar,prin 

care se propune acordarea stimulentului educational pentru un nr. de  29 beneficiari, cuprinsi in anexa la prezentul 

referat; 

Avand in vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul 

prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art.16  din H.G. nr. 15 /2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art. 115, 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata; 
 

D I S P U N E  : 
Art.1. – Se acorda  stimulentul educational sub forma de tichet social pentru gradinita,pentru un numar de  

29 beneficiari, beneficiari prevazuti in anexa  care face parte integranta din prezenta dispozitie, pentru anul scolar 

2015 - 2016, incepand cu  luna februarie 2016. 

             Art.2. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta familiei 

si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul tichetului social are obligatia sa comunice in scris 

primarului modificarile intervenite. 

Art.3. _ In situatia in care se constata  schimbari ce conduc la incetartea dreptului la stimulent,  primarul  

emite dispozitie de incetarea dreptului si  /sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita,dupa caz, cu luna 

urmatoare celei in care au intervenit modificarile. 

Art.4.-   Daca restituirea in natura a tichetelor sociale necuvenite, nu este posibila,sumele reprezentand 

contravaloarea acestora se recupereaza de la titular,in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii 

dispozitiei. 

Art.5. – Tichetele sociale, vor fi distribuite lunar de catre persoana desemnata de primarul comunei Strunga , 

pe baza Dispozitiei primarului ,pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara. 

Art.6. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre titularul dreptului, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – 

Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Data astazi 18.03.2016 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                                                      Ureche Costel 
 



R O M A N  I A 
 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  52 . 
privind suspendarea acordarii stimulentul educational 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea-declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational( tichet 

social pentru gradinita)  nr. 13 din 24.02.2016,depusa de doamna Bilboc Elena ; 

Avand in vedere Dispozitia primarului comunei Strunga nr.47 din 04.03.2016 ,prin care s-a dispus acordarea 

dreptului la stimulent pentru titulara Bilboc Elena,beneficiar Saghin Casian-Georgio; 

Avand in vedere referatul nr.1413 /17.03.2016 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi, dupa transmiterea  situatiei centralizatoare  

privind beneficiarii,conform listei cu prezenta nr.174 din 15.03.2016 pentru luna februarie 2016 ,de catre unitatea de 

invatamant prescolar Strunga,prin care se propune suspendarea acordarii stimulentului educational pentru titulara  

BILBOC ELENA,avand CNP-ul – 2701108226341,cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga,judetul 

Iasi,pentru beneficiarul  SAGHIN  CASIAN – GIORGIO,avand CNP-ul – 5110225808672. 

Avand in vedere prevederile art. 5 alin.(1)  din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 20 alin.(2)  din H.G. nr. 15 /2016, pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art. 115, 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata; 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se suspenda acordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru 

gradinita,pentru titulara BILBOC ELENA, avand CNP-ul – 2701108226341,cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga,judetul Iasi,pentru beneficiarul  SAGHIN  CASIAN – GIORGIO,avand CNP-ul – 

5110225808672,incepand cu luna februarie 2016. 

             Art.2. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta familiei 

si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul tichetului social are obligatia sa comunice in scris 

primarului modificarile intervenite. 

Art.3. _ In situatia in care se constata  schimbari ce conduc la incetartea dreptului la stimulent,  primarul  

emite dispozitie de incetarea dreptului si  /sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita,dupa caz, cu luna 

urmatoare celei in care au intervenit modificarile. 

Art.4.-   Daca restituirea in natura a tichetelor sociale necuvenite, nu este posibila,sumele reprezentand 

contravaloarea acestora se recupereaza de la titular,in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii 

dispozitiei. 

Art.5. – Tichetele sociale, vor fi distribuite lunar de catre persoana desemnata de primarul comunei Strunga , 

pe baza Dispozitiei primarului ,pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara. 

Art.6. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre titularul dreptului, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – 

Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Data astazi 18.03.2016 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                                   Ureche Costel 



R O M A N  I A 
 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

          JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr.  53 . 
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei  

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere referatul nr.1526 /23.03.2016 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 Cibotaru Ana - Maria, domiciliata in satul Fedeleseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost 

inregistrata la nr. 4 / 07.03.2016; 

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  33 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 16 si 17 din Legea nr. 277/2010,republicata, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art. 10 din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, privind alocaţia pentru susţinerea familiei ; 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art. 115, lit.”a” din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,actualizata; 

 

D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se acorda doamnei CIBOTARU  ANA - MARIA, avand C.N.P.-ul  2910223225623, cu domiciliul in satul 

Fedeleseni,comuna Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familie,cu 1 parinte,  in cuantum de  214 lei, incepand cu data 

de  01.03.2016. 

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

: 

            - VRINCEANU  ANA - NICOLETA                              - CIBOTARU KARLA - MARIA 

           Art.3. _ In termen de maximum 10 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. _ Titularul alocatiei depune la Primaria comunei Strunga,din 3 in 3 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, o 

declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. 

Art.5. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si 

Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 

Art.6. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.7. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 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  23.03.2016 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                                                       Ureche Costel 
 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N  I A 

 

COMUNA  STRUNGA 

JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .54. 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul 

Iaşi pentru data de 30.03.2016 
 
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

Având în vedere prevederile art. 39 , alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 68  si art. 115 ,  alin. 1 , lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Pentru data de  30.03.2016 , orele  13.00 , se convoacă şedinţa ordinară  a 

Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi , care va avea loc la sediul consiliului 

local Strunga , având următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului propriu al  

Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2016. 

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

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile 

precum şi dare in administrare şi exploatare a acestora. 

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

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile 

precum şi dare in administrare şi exploatare a acestora. 

- 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 2016. 

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

5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului 

asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A.  A.R.S.A.C.I.S. cu privire la Caietul de 

sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

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

6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului 

asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A.  A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de 

aderare a comunei Boteşti, judeţul Neamţ , la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă 

Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. 

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



7. Raport de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap de pe 

razacomunei Strunga, judeţul Iaşi , pe anul 2015. 

- prezintă doamna Ilieş Dorina  – consilier(asistent social) în aparatul de specialitate 

al primarului comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 

8. Raport de activitate al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2015.  

- prezintă doamna Ilieş Dorina  – consilier(asistent social) în aparatul de specialitate 

al primarului comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 

9. Discuţii. 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va asigura convocarea membrilor 

consiliului local la şedinţă  şi  va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei 

Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ . 

 

Dată astăzi  24.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

Prof. LAZĂR  MARIANA  

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar comună , 

Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N  I A 

 

 

 COMUNA  STRUNGA 

JUDEŢUL  IAŞI 
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privind organizarea concursului  pentru ocuparea unei funcţii contractuale  de 

execuție vacantă din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , 

judeţul Iaşi  

  

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

 Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de secretarul comunei Strunga,  

judeţul Iaşi , înregistrată sub nr. 1617/24.03.2016, prin care se propune organizarea 

concursului pentru ocuparea unei  funcţii contractuale  de execuție vacant  din cadrul 

aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 81/16.12.2015  a Consiliului local al 

comunei Strunga , judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi pentru anul 2015 

Având în vedere prevederile art. 63,  alin. 1 , lit.”d”  , alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115 alin. 1 , lit.”a”  din   Legea nr. 215/2001 a 

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. - Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale  de 

execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , 

judeşul Iaşi . 

 Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 20.04.2016. 

 Art.2. -  Aprobă constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, în următoarea componenţă : 

COMISIA DE CONCURS : 

- Agafiţei  Ioan – preşedinte – viceprimarul comunei Strunga ; 

- Ilieş Dorina – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Strunga ; 



- Olan Valentina – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Strunga . 

 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR : 

- Peiu  Ionela – preşedinte – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Strunga ; 

- Aştefani Maricela – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga ; 

- Baciu Georgiana – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga 

 Art. 3 - Secretariatul comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor va fi 

asigurat de domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga , judeşul Iasi. 

 Art.4. - Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi 

ale secretarului sunt cele prevăzute de art. 15 , 16 si 17 din H.G. nr. 286/2011. 

 Art.5. - Aprobă condițiile generale  şi specifice de desfășurare a concursului, 

conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.6. – Aprobă  bibliografia pentru concurs, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art.7. – Secretarul comunei Strunga  şi persoanele menţionate la art. 2 şi art. 3 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 Art.8. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din 

prezenta dispozitie persoanelor mentionate la art. 2 şi 3 din prezenta dispoziţie precum şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios 

administrativ.  

 

Data astazi 24.03.2016                        

 

 

PRIMAR , 

Prof.  LAZĂR  MARIANA  

 

 

 

Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,   

Ureche Costel



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  56 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului SORODOC IULIAN, domiciliat in satul Strunga , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr.1 / 16.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  0  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului SORODOC  IULIAN- persoana singura,avand C.N.P.-ul  -1740813226357, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                                Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  57 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei FERARU TATIANA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 2 / 17.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  67  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei FERARU  TATIANA,avand CNP-ul- 2780302226347, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   FERARU TATIANA – titular                           FERARU  EMANUEL – LUCIAN – fiu 

        -   FERARU  SILVIU   - fiu  

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                               Ureche Costel 

 

 
 

 

 



R O M A N  I A 
 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  58 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului GABOR IONEL, domiciliat in satul Farcaseni , comuna  Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 3 / 18.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  150  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei domnului GABOR  IONEL,avand CNP-ul- 1650407226325, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   GABOR  IONEL – titular                                                         - GABOR PETRICA  – frate 

        -   GABOR LUDOVIC   - frate  

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  59 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei GABOR LIDIA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 4 / 18.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  292  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei GABOR  LIDIA,avand CNP-ul- 2861203190473, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   GABOR  LIDIA – titular                                                        

        -   GABOR  DARIUS - PAUL  – fiu  

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                               Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  60. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei CHIRIAC  ELENA, domiciliata in satul Habasesti , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 5 / 18.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  68  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei CHIRIAC  ELENA,avand CNP-ul- 2560514226338, cu domiciliul in satul 

Habasesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   CHIRIAC ELENA – titular                                                        

        -   CHIRIAC  ALEXANDRU  – sot  

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                               Ureche Costel 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  61. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei STROICI  VIORICA, domiciliata in satul Strunga , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 6 / 18.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  50  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei STROICI  VIORICA,avand CNP-ul- 2570715226344, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   STROICI  VIORICA – titular                                                        

        -   STROICI  NELU  –  fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                              Ureche Costel 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  62. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei GABOR DANIELA - CAMELIA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 7 / 19.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  242  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei GABOR  DANIELA - CAMELIA,avand CNP-ul- 2760729226329, cu domiciliul in 

satul Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   GABOR  DANIELA - CAMELIA – titular        - GABOR  CRISTINA – FLORENTINA-fiica                                                    

        -   GABOR  DENISA - PAULA  –  fiica                  - GABOR  CERASELA-VALENTINA    -fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                              Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  63. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei CATEA  MARIA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 9 / 21.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  321  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei CATEA  MARIA ,avand CNP-ul- 27740307226348, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   CATEA  MARICEL –  sot                                                     

        -   CATEA  SILVIA   –  fiica                   

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

  Ureche Costel 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  64. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei IANUS  LILIANA - IULIANA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 10 / 22.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  38  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei IANUS LILIANA - IULIANA ,avand CNP-ul- 2801216225630, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -    IANUS LILIANA - IULIANA                                         IANUS  GHEORGHE –  sot                                                                                                                                                                                                         

        -    IANUS  ANDREEA - FELICIA  –  fiica                        IANUS    ROBERTO   - fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  65. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei DOROFTEI  ANISOARA, domiciliata in satul Bratulesti , comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 11 / 22.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  65  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei DOROFTEI  ANISOARA  ,avand CNP-ul- 2720815173231, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -    DOROFTEI  ANISOARA - titular                                 ANGHEL  GEORGE - IONUT –  fiu                                                                                                                                                                                                         

        -    DOROFTEI ALEXANDRU  –  fiu                                  DOROFTEI  ANA - MARIA -     fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  66. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei GHIGHI  MARICICA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 12 / 22.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  117  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei GHIGHI  MARICICA  ,avand CNP-ul- 2770603226326, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -    GHIGHI  MARICICA - titular                      - GHIGHI  PETRU  –  sot                                                                                                                                                                                                         

        -    GHIGHI  PAVEL  –  fiu                                 - GHIGHI CRISTINA - FLORENTINA -  fiica 

        -    GHIGHI  PAULA – EMANUELA-fiica        - GHIGHI  ALEXANDRA -  DENISA     -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  67. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei CATU  RODICA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 13 / 23.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  200  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

doamnei CATU  RODICA- persoana singura  ,avand CNP-ul- 2540819226328, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  68. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei CONSTANTINESCU  HARUT - GABRIELA, domiciliata in satul 

Farcaseni , comuna  Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 14 / 23.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor 

alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  195  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei CONSTANTINESCU  HARUT - GABRIELA  ,avand CNP-ul- 2860608225633, cu 

domiciliul in satul Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 

2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

-  CONSTANTINESCU HARUT GABRIELA  - titular;      

-  CONSTANTINESCU-HARUT COSMIN-IOSIF   -fiu                                                                                                                                                                                                                 

CONSTANTINESCU HARUT  DENISA-GABRIELA - fiica 

              CONSTANTINESCU-HARUT ROBERT-CIPRIAN       - fiu                        

              CONSTANTINESCU HARUT  EMANUEL – GABRIEL- fiu 
Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  69. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului SORODOC  MIHAI, domiciliat in satul Strunga , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 15 / 23.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  73  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei domnului SORODOC  MIHAI  ,avand CNP-ul- 1811012225639, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

SORODOC  MIHAI  - titular;      

CRETU ANDREEA  - ELENA   - concubina                                                                                                                                                                                                                 

SORODOC REBECA - GEORGIANA - fiica 

FULGA STEFAN - ANDREI      - fiul concubinei                        

              SORODOC  VIOLETA - MARIA-  fiica 
Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



 

R O M A N I A 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  70. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  HRISTEA  ELENA, domiciliata in satul Gura - Vaii , comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 16 / 23.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  50  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  HRISTEA  ELENA ,avand CNP-ul- 2630215226323, cu domiciliul in satul Gura - 

Vaii,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

HRISTEA  ELENA - titular;      

HRISTEA  CONSTANTIN   - sot                                                                                                                                                                                                                 

HRISTEA MIHAELA - MARIANA - fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  71. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  GABOR  FLORENTINA, domiciliata in satul Farcaseni , comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 17 / 23.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  67  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  GABOR  FLORENTINA ,avand CNP-ul- 2870411134180, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

GABOR  FLORENTINA - titular;      

GABOR  IRINEL  -    sot                                                                                                                                                                                                                 

GABOR ALEXANDRU - CRISTIAN - fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  72. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei VOINESCU MADALINA - IOANA, domiciliata in satul Crivesti , 

comuna  Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 18 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in 

cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  67  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  VOINESCU MADALINA - IOANA ,avand CNP-ul- 2900918225629, cu domiciliul 

in satul Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

VOINESCU  MADALINA - IOANA - titular;      

VOINESCU  CONSTANTIN -         sot                                                                                                                                                                                                                    

VOINESCU   ADRIAN - IONUT-   fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  73. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului ULMEANU MARCEL - GABRIEL,domiciliat in satul Bratulesti , 

comuna  Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 19 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in 

cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  60  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei domnului ULMEANU MARCEL - GABRIEL ,avand CNP-ul- 1830929225623, cu domiciliul 

in satul Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

ULMEANU  MARCEL - GABRIEL -      titular;      

APETREI  ELENA -                                  concubina                                                                                                                                                                                                                   

APETREI  MARIAN - ALEXANDRU-   fiul concubinei 

ULMEANU COSMINA – GABRIELA – fiica 

ULMEANU  LAURA – IOANA              - fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  74 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei BOLOG  ANGELICA,domiciliata in satul Farcaseni, comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 20 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  125  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei BOLOG  ANGELICA ,avand CNP-ul- 2730611226323, cu domiciliul in satul  

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

BOLOG  ANGELICA -      titular;                                BOLOG  IONEL -             sot                              

BOLOG  OVIDIU               fiu                                        BOLOG  ANDREI            fiu                                                                                                                                                                                                      

BOLOG  ALEX - FABIAN-   fiu                                    BOLOG  SEBASTIAN     fiu 

BOLOG  PAUL - VALENTIN – fiu                               BOLOG LAVINIA – DENISA - fiica 

             

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  75 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului PADURARIU  CONSTANTIN,domiciliat in satul Bratulesti, comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 21 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  42  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  PADURARIU  CONSTANTIN- persoana singura ,avand CNP-ul- 1570208364232, cu domiciliul in 

satul  Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  76 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei TALMACIU  CECILIA,domiciliat in satul Farcaseni, comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 22 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  100  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

doamnei  TALMACIU  CECILIA- persoana singura ,avand CNP-ul- 2561008226336, cu domiciliul in satul  

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  77. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  BILBOC  ELENA,domiciliat in satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 23 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  160  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  BILBOC  ELENA,avand CNP-ul- 2701108226341, cu domiciliul in satul  

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   BILBOC  ELENA            - titular                             

        -   SAGHIN GEORGE  - concubin    

        -   SAGHIN  CASIAN -  GIORGIO   - fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  78. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  BIRCAU  LILIANA,domiciliata in satul Crivesti, comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 24 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  71  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  BIRCAU  LILIANA,avand CNP-ul- 2670326226328, cu domiciliul in satul  

Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   BIRCAU  LILIANA            - titular                                      BIRCAU  EUGEN   - sot                      

        -   BIRCAU  COSMIN            -  fiu                                            BIRCAU   MIHAI    -fiu 

        -   BIRCAU  STEFAN             - fiu                                             BIRCAU  VLAD – PAUL – fiu 

        -   BIRCAU  EUGENIA – ANDREEA - fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  79. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  BUTNARIU  GABRIELA - VASILICA,domiciliata in satul Gura-Vaii, 

comuna  Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 25 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in 

cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  60  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  BUTNARIU  GABRIELA - VASILICA,avand CNP-ul- 2830802092142, cu 

domiciliul in satul  Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   BUTNARIU GABRIELA - VASILICA   - titular        BUTNARIU  ION - FLORIN   - sot                      

        -   BUTNARIU IONUT - FLORIN           -  fiu                  BUTNARIU LARISA - DENISA    -fiica 

        -   BUTNARIU SIMINA – ELIZA            - fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  80 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  CIOBANU  MAGDALENA,domiciliata in satul Farcaseni, comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 26 / 24.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  150  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

doamnei  CIOBANU  MAGDALENA- persoana singura,avand CNP-ul- 2580512226339, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  81. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  PETRISOR  DANIELA,domiciliata in satul Farcaseni, comuna  Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 27 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  50  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei doamnei  PETRISOR  DANIELA,avand CNP-ul- 2740905226336, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

 -   PETRISOR  DANIELA -                    titular                   - PETRISOR IOSIF                                -sot   

  -  PETRISOR  PAULA – MADALINA - fiica                    - PETRISOR ANA – MARIA                - fiica 

 -   PETRISOR COSMINA – FRANCISCA –fiica               - PETRISOR  DAVID – NICOLAS       - fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  82. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  URSU  MARIA ,domiciliata in satul Fedeleseni, comuna  Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 28 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  200  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

doamnei  URSU  MARIA- persoana singura,avand CNP-ul- 2610907226322, cu domiciliul in satul 

Fedeleseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  83. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  DUMITRACHE  MARIA ,domiciliata in satul Fedeleseni, comuna  

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 29 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  200  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

doamnei  DUMITRACHE  MARIA- persoana singura,avand CNP-ul- 2590925226327, cu domiciliul in satul 

Fedeleseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  84. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  COJOCARIU GHEORGHE -DANUT ,domiciliat in satul Fedeleseni, 

comuna  Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 30 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in 

cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  200  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  COJOCARIU  GHEORGHE - DANUT- persoana singura,avand CNP-ul- 1790309226326, cu 

domiciliul in satul Fedeleseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 

2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3 – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  85. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei GABOR  ANA ,domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 31 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  20  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  GABOR  ANA ,avand CNP-ul- 2671122226320, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   GABOR  ANA          -  titular 

        -   GABOR LUDOVIC – sot 

        -   GABOR CIPRIAN  -   fiu        

        -   GABOR  ALINA – DANIELA - fiica                   

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  86. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei DASCA  MARICICA ,domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 32 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  43  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  DASCA  MARICICA ,avand CNP-ul- 2830611225635, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   DASCA  MARICICA                      -  titular                               -   DASCA  DANUT           – sot 

        -   DASCA  ANDREEA - DANIELA -   fiica                      - DASCA DENISA – SABRINA    - fiica        

        -   DASCA  ROBERT – CRISTIAN    - fiu                             - DASCA  ALEX – MADALIN – fiu 

        -   DASCA PAULA  - NARCISA        -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  87. 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei DOBOS  CRISTINA ,domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 33 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  337  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  DOBOS  CRISTINA ,avand CNP-ul- 2880917203838, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   DOBOS  CRISTINA                         -  titular                               

        -   DOBOS  MARIUS – SEBASTIAN  -  fiu                           

        -   DOBOS  PAULA  - ANDREEA        - fiica                              

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  88 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei STRUMBEI  ELENA - ANDREEA ,domiciliata in satul Crivesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 34 / 25.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  57  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  STRUMBEI  ELENA - ANDREEA ,avand CNP-ul- 2871110225621, cu domiciliul in 

satul Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   STRUMBEI  ELENA - ANDREEA   -  titular         VIRTOSU  DANIEL – MIHAI    - concubin                           

        -   STRUMBEI  LAURA – VASILICA  -  fiica             VIRTOSU  ANDREI – DANIEL -  fiu               

        -   STRUMBEI ALEXANDRU – VASILICA – fiu       VIRTOSU  IASMINA – MARIA  - fiica 

        -   VIRTOSU  DAVID - IONUT                             

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 



R O M A N  I A 

 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  89 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei COSMESCU  ELENA ,domiciliata in satul Strunga, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 35 / 26.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  138  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei COSMESCU  ELENA ,avand CNP-ul- 2680317226366, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei : 

        -   COSMESCU  ELENA   -  titular                                            COSMESCU  CONSTANTIN   - sot                           

        -   COSMESCU ANDREI - CATALIN  -  fiu             COSMESCU SERGIU -CONSTANTIN -  fiu               

        -   COSMESCU  CIPRIAN- ANDREI – fiu                          COSMESCU ALIN - GEORGIAN - fiu 

        -   COSMESCU NARCIS - fiu                                             COSMESCU  DARIUS – MIHAITA - fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  90 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei DOCTORU  ELENA - LACRAMIOARA ,domiciliata in satul Crivesti, 

comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 36 / 26.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in 

cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  83  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei DOCTORU ELENA - LACRAMIOARA ,avand CNP-ul- 2800508225622, cu 

domiciliul in satul Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei  

   -   DOCTORU  ELENA -LACRAMIOARA  -  titulara        DOCTORU VASILICA                     - sot                           

   -   DOCTORU CATALIN – VASILE  -  fiu                           DOCTORU ELENA - CATALINA -  fiica               

   -   DOCTORU  LUCIAN - VIOREL – fiu                           DOCTORU RARES - CONSTANTIN - fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  91 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei BUZULEAC  IRINA - MIHAELA ,domiciliata in satul Strunga, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 37 / 29.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  0  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

domnisoarei  BUZULEAC  IRINA – MIHAELA- persoana singura ,avand CNP-ul- 2781110226332, cu 

domiciliul in satul Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  92 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  DOGARU  CIPRIAN ,domiciliat in satul Farcaseni, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 38 / 29.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  75  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului DOGARU  CIPRIAN ,avand CNP-ul-  1880915204090, cu domiciliul in satul  

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei  

   -   DOGARU  CIPRIAN  -  titular         

   -   TOFAN IONELA – VIOLETA - concubina                     

   -   DOGARU  DARIUS - ANDREI  -  fiu                                        

   -   DOGARU  RALUCA - MARIA – fiica                           

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  93 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  DIDI  IOAN ,domiciliat in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, 

inregistrata la nr. 39 / 29.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  263 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului DIDI  IOAN ,avand CNP-ul-  1690911226325, cu domiciliul in satul  

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei  

   -   DIDI ANDREEA – MIHAELA  -  fiica         

   -   DIDI COSMIN – PETRU            -  fiu                    

   -   DIDI  DANIEL                              - fiu                                                                

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  94 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei Geaman  Rodica ,domiciliata in satul Strunga, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 40 / 29.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  107 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei GEAMAN  RODICA ,avand CNP-ul-  2620218226323, cu domiciliul in satul  

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  GEAMAN  RODICA  -  titulara         

   -  GEAMAN   DINU      -  sot 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  95 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei IRION  ANGELA ,domiciliata in satul Strunga, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 41 / 29.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  180  lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

doamnei  IRION  ANGELA- persoana singura ,avand CNP-ul- 2550115226338, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  96 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei DUMITRACHE  NICULINA ,domiciliata in satul Crivesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 42 / 02.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  80 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei DUMITRACHE  NICULINA ,avand CNP-ul-  2651122113685, cu domiciliul in satul 

Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  DUMITRACHE  NICULINA                   -  titulara         

   -  DUMITRACHE  DUMITRU                    -  sot 

   -  DUMITRACHE IOAN – GHEORGHE   - fiu 

   -  DUMITRACHE  ANDREI  - VASILE      - fiu 

   -  DUMITRACHE  STEFANIA – ANA       -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  97 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei GAMAN  ELENA ,domiciliata in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 43 / 11.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  175 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  GAMAN  ELENA ,avand CNP-ul-  2730410226358, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  GAMAN   ELENA                              -   titulara 

   -  GAMAN  IOAN                                  -  sot         

   -  GAMAN  ELENA                              -   fiica 

   -  GAMAN  BENIAMIN                       -  fiu 

   -  GAMAN REBECA - CRISTINA      -  fiica 

   -  GAMAN  IOSIF - IONUT                 -  fiu 

   -  GAMAN  ADA – DEBORA              -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 
 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  98 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului TATARU CRISTIAN ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 44 / 11.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  160 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  TATARU  CRISTIAN ,avand CNP-ul-  1790514226351, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  TATARU  CRISTIAN                                 -   titular 

   -  TATARU  VASILICA                                  -  sotie         

   -  TATARU  MARIANA - CRISTINA           -   fiica 

   -  TATARU GHEORGHITA-ANDREI          -  fiu 

   -  TATARU CONSTANTIN – BOGDAN       -  fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  99 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  FLORESCU  DANA ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 45 / 11.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  92 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  FLORESCU  DANA ,avand CNP-ul-  2820919226797, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  FLORESCU  DANA                                -   titulara 

   -  FLORESCU  PETRE                                  -  sot         

   -  FLORESCU PAULA - ANDREEA           -   fiica 

   -  FLORESCU PETRE - ALEXANDRU        -  fiu 

   -  FLORESCU  ELENA - GEORGIANA       -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  100 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei  OLARIU  RAMONA - VALENTINA ,domiciliata in satul Bratulesti, 

comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 46 / 14.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in 

cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  125 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei OLARIU  RAMONA - VALENTINA ,avand CNP-ul-  2781220221148, cu domiciliul 

in satul Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  OLARIU  RAMONA - VALENTINA     -   titulara 

   -  OLARIU MIHAI  - CONSTANTIN         -  sot         

   -  OLARIU  ELENA - DIANA                    -   fiica 

   -  OLARIU MARIA - MIHAELA               -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  101 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  MORARIU  CONSTANTIN ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 47 / 14.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  92 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  MORARIU  CONSTANTIN ,avand CNP-ul-  1590725181141, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  MORARIU  CONSTANTIN                     -   titular 

   -  MORARIU  VASILE – GABRIEL           -  fiu         

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  102 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  BULHAC  ILIE ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 48 / 14.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  95 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  BULHAC  ILIE,avand CNP-ul-  1730520226320, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  BULHAC  ILIE                                          -   titular 

   -  BULHAC ADRIANA – LOREDANA      -   sotie 

   -  BULHAC  GHEORGHE - FLORIN        -  fiu     

   -  TRUSCAN  RADU                                     -  cumnat             

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  103 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei BILBOC  EMILIA ,domiciliata  in satul Farcaseni, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 49 / 14.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  60 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  BILBOC  EMILIA,avand CNP-ul-  2760818226324, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  BILBOC  EMILIA                                       -   titulara 

   -  BILBOC  ALOIS                                         -   sot 

   -  BILBOC ANCUTA - LOREDANA            -  fiica 

   -  BILBOC  BOGDAN – SILVESTRU          -  fiu 

   -  BILBOC  DENIS  - ANDREI                      -  fiu  

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  104 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  OLARIU  CONSTANTIN ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 50 / 15.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  113 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  OLARIU  CONSTANTIN,avand CNP-ul-  1710727226339, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  OLARIU  CONSTANTIN                                          -   titular 

   -  OLARIU  MIHAELA                                                 -   sotie 

   -  OLARIU MARIUS  - IONEL                                    -  fiu     

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  105 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  SACARA  ANDREI ,domiciliat in satul Crivesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 51 / 15.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  120 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  SACARA  ANDREI ,avand CNP-ul-  1900221225628, cu domiciliul in satul  

Crivesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  SACARA  ANDREI                                        -   titular 

   -  CARBUNE GIULIA - OTILIA                     -   concubina 

   -  SACARA GIANINA - ANDREEA                -   fiica 

   -  SACARA CRYSS – MADALIN                    -    fiu 

   -  SACARA CASIANA – EMILIA                   -    fiica     

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  106 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  TANASA  GHEORGHE ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 52 / 16.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  100 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  TANASA  GHEORGHE,avand CNP-ul-  1861024203405, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  TANASA  GHEORGHE                                -   titular 

   -  TANASA DARIO  - GABRIELE                    -    fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  107 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  FLOREA  PETRU ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 53 / 16.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  100 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  FLOREA  PETRU- persoana singura,avand CNP-ul-  1590707226330, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  108 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  BARBASCU  VIRGIL ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 54 / 16.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  150 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  BARBASCU  VIRGIL- persoana singura,avand CNP-ul-  1520326226337, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  109 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  GOGUT  ADRIAN ,domiciliat in satul Farcaseni, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 55 / 17.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  150 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  GOGUT  ADRIAN- persoana singura,avand CNP-ul-  1711015226325, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  110 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei COJOCEA  MIHAELA ,domiciliata  in satul Farcaseni, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 56 / 17.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  120 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  COJOCEA  MIHAELA,avand CNP-ul-  2750428226335, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  COJOCEA  MIHAELA                                      -   titulara 

   -  COJOCEA  PETRU                                            -   sot 

   -  COJOCEA  CRISTINA                                      -  fiica 

   -  COJOCEA STEFAN                                           -  fiu 

   -  COJOCEA  ANA – MKARIA                            -  fiica  

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  111 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  DOMINTE  COSTEL ,domiciliat in satul Cucova, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la nr. 57 / 17.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  

2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  100 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  DOMINTE  COSTEL- persoana singura,avand CNP-ul-  1700130226327, cu domiciliul in satul 

Cucova,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  112 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea doamnei TOMA  DANIELA ,domiciliata  in satul Strunga, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 58 / 17.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  168 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei doamnei  TOMA  DANIELA,avand CNP-ul-  2730729226324, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  TOMA  DANIELA                                      -   titulara 

   -  TOMA  NECULAI                                      -   sot 

   -  TOMA  BIANCA - IULIANA                    -  fiica 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  113 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  DOGARIU  ALEXANDRU ,domiciliat in satul Farcaseni, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 59 / 18.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  100 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  DOGARIU ALEXANDRU- persoana singura,avand CNP-ul-  1630129226332, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  114 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  BRUMA  MIHAI ,domiciliat in satul Strunga, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 60 / 23.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  200 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a  

membrilor familiei domnului  BRUMA  MIHAI,avand CNP-ul-  1810813225621, cu domiciliul in satul 

Strunga,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Ajutoarele alimentare prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie  s-au stabilit pentru urmatorii 

membri ai familiei:  

   -  BRUMA  MIHAI                                      -   titular 

   -  BRUMA  MIHAI - ANDREI                   -   fiu 

Art.3. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.4.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  115 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  CIUBOTARU  MIHAITA ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 61 / 24.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  150 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  CIUBOTARU  MIHAITA- persoana singura,avand CNP-ul-  1791031226320, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 



 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  116 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  ENACHE  CONSTANTIN ,domiciliat in satul Bratulesti, comuna 

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la nr. 62 / 28.03.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  

POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia indeplineste conditiile cerute de lege 

( venitul net lunar pe membru de familie este de  100 lei ); 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

domnului  ENACHE  CONSTANTIN - persoana singura,avand CNP-ul-  1570305227821, cu domiciliul in satul 

Bratulesti,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate   

Secretar , 

Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N  I A 

 

           PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  

               JUDETUL  IASI 

 
D I S P O Z I T I A     Nr.  117 . 

privind acordare ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 

Avand in vedere cererea domnului  GABOR  IOAN ,domiciliat in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul 

Iasi, inregistrata la nr. 8 / 19.02.2016,prin care solicita acordarea  ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere prevederile art. 3 alin.(1) lit.h) si alin.(4) din H.G. nr. 799 / 2014,actualizata, privind 

implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 Avand in vedere adresele Institutiei Prefectului Judetului Iasi, cu privire la clarificari suplimentare pentru 

aplicarea prevederilor art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014; 

Avand in vedere H.C. L. nr.15 /din data de  29.02.2016, cu privire la stabilirea criteriile si conditiile de 

acordare  a ajutoarelor alimentare in cadrul  POAD  2015; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul 

solicitantei/solicitantului din care rezulta ca  persoana singura/familia nu indeplineste conditiile cerute de lege, 

intrucat venitul net lunar pe membru de familie este de  507 lei ; 

Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si art.115 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , actualizata,  

 

 

D I S P U N E  : 

 

Art.1. – Nu se aproba inscrierea pe lista initiala prevazuta la art.3 alin.1 lit.h) din H.G. nr. 799 / 2014 a 

membrilor familiei domnului GABOR  IOAN,avand CNP-ul-  1510918226330, cu domiciliul in satul 

Farcaseni,comuna Strunga , judetul Iasi, pentru acordare ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015,  intrucat venitul 

net lunar pe membru de familie depaseste plafonul prevazut de lege. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, potrivit Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3.– Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta dispozitie doamnei 

Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea comunicarii 

catre beneficiarul ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015, si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul 

control legalitate acte si contencios administrativ. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Data astazi 28.03.2016 

 

 

 

PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate , 

 Secretar, 

                                                                                                                                                     Ureche Costel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N  I A 

 

 

                  COMUNA  STRUNGA  

               JUDEŢUL  IAŞI 

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

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei în vechime pentru doamna Câtea  Maria      
 

 

 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

Având în vedere prevederile  art. 10 , alin. 5  şi art. 11, al.3 şi alin. 4   din Legea  nr. 284/2010  privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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.1  şi art. 115 , alin. 1,  lit.”a”  Legea nr. 215/2001  

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

 

D I S P U N E   : 

 

 

Art.1. – Începând cu data de 01.04.2016 doamna Câtea Maria, având funcţia de asistent personal, clasa 14 , 

gradatia 0 în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,  judeţul Iaşi , trece la gradaţia 

corespunzătoare tranşei în vechime cu încadrarea –  asistent personal, clasa  17 , gradatia 1  si  un salariu de baza în 

suma de  1.411   lei. 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi şi compartimentul  financiar-contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Strunga 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 , precum şi Instituţiei Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios 

administrativ . 

Data astăzi  28.03.2016 

 

 

PRIMAR , 

Prof. LAZĂR  MARIANA 

 

 

Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună ,  

Ureche Costel  

 


