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

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

privind numirea ca îndrumător de stagiu a domnului Ureche Costel  
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere referatul nr. 1914/21.05.2018 al secretarului comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, prin care se propune numirea ca îndrumător de stagiu a 
domnului Ureche Costel  pentru doamna Alexandru Delia-Ionela – referent – 
funcţionar public debutant în compartimentul urbanism,administrarea domeniului 
public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, precum şi aprobarea Programului pentru desfăşurarea 
perioadei de stagiu ; 

Având în vedere prevederile art. 60 din  Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funţionarilor Publici,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 79-85 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin., 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. -  Domnul Ureche Costel  secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, 

se numeşte îndrumător de stagiu pentru doamna Alexandru Delia-Ionela–
referent– funcţionar public debutant în compartimentul urbanism,administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga, judeţul Iaşi. 



Art.2. – Se aprobă Programul pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a 
funcţionarului public debutant menţionat mai sus, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi funcţionarul public 
debutant – Alexandru Delia-Ionela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii. 

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

Data astăzi 22.05.2018 
 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 
 

 
Avizat  pentru legalitate , 

 Secretar comună, 
 Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N  I A 
   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 

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

privind acordarea unui ajutor de  urgenta  
 
 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea domnului Dogaru  Damian,domiciliat in satul Farcaseni, 

comuna Strunga, judetul Iasi ,inregistrata la numarul 1966 / 29.05.2018, prin care solicita 
acordarea unui ajutor de urgenta, intrucat se afla intr-o situatie de dificultate din cauza faptului 
ca in data de 20.05.2018 a murit sotia sa, Dogaru Maricica, fiind nevoit sa imprumute banii 
necesari pentru cheltuielile de inmormantare, intrucat nici sotia,nici domnul Dogaru si nici 
unul dintre membrii familiei nu realizeaza venituri stabile; 

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

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

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

Avand in vedere ancheta sociala efectuata de  catre consilierul superior din cadrul 
aparatului de specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi in data de 30.05.2018, 
prin care se propune  acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 600 lei domnului Dogaru 
Damian,intrucat situatia de necesitate in care se afla familia in urma decesului sotiei sale este 
reala,acesta fiind nevoit sa imprumute banii necesari  inmormantarii, in conditiile in care nu au 
venituri stabile,nu detin bunuri mobile si imobile care sa poata fi aducatoare de venit iar sotia a 
decedat, nu era pensionara si/sau salariata; 

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

 
 

D I S P U N E   : 
 

Art.1. – Acordarea unui ajutor de urgenta, domnului  DOGARU  DAMIAN,avand 
CNP-ul - 1611004226339, domiciliat in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, in suma 
de 600  lei, intrucat  nici un membru al familiei nu are venituri stabile,nu detine bunuri mobile 
sau imobile aducatoare de venit, acesta fiind nevoit sa imprumute banii necesari  
inmormantarii. 

Art.2. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data 
primirii prezentei, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 



Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din 
prezenta dispozitie ,consilierului– in vederea comunicarii catre solicitant, Agentiei Judetene 
Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi,compartimentului financiar-contabil,precum si  Institutiei 
Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administriv. 

                                                                                         Data astazi  30.05.2018                                                                                         
                                               

PRIMAR , 
PROF. LAZAR MARIANA 

     
 Avizat pentru legalitate ,                                                                                                                                                     

Secretar comuna,                                            
                                                                                                   Ureche Costel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N  I A 
   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 

 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 64  . 
privind acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea 

persoanei singure beneficiare de ajutor social 
 

 
 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 

           Avand in vedere cererea doamnei Balan Rodica-Iuliana ,domiciliata in satul  
Strunga,comuna Strunga,judetul Iasi ,inregistrata la numarul  1996 din 30.05.2018 prin care 
solicita acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanei 
singure beneficiare de ajutor social Balan Florin- Radu,decedat in data de 27.05.2018, in 
calitate de cumnata,intrucat aceasta a suportat cheltuielile de inmormantare; 

Avand in vedere faptul ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea 
unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea; 

Avand in vedere prevederile art.28 alin.(4) si (5) din Legea nr. 416/2001, privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 46; art.47 si art.48 din H.G. nr. 50/ 2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat; 

Avand in vedere referatul nr. 2000 / 30.05.2018 intocmit de consilierul din cadrul 
aparatului de specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune  
acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea domnului Balan 
Florin-Radu, decedat in data de 27.05.2018,beneficiar a ajutorului social ( persoana singura) 
fara descendenti ( sotie,copii),doamnei Balan Rodica - Iuliana,in calitate de cumnata; 

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

 
D I S P U N E   : 

 
 

Art.1. – Acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu 
inmormantarea, doamnei  BALAN  RODICA - IULIANA,avand CNP-ul 2690208336060, 
domiciliata in satul Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi,in calitate de cumnata a decedatului  
Balan Florin - Radu,persoana singura beneficiara de ajutor social pana la data decesului, fara 
descendenti (sotie,copii), in suma de  600 lei, intrucat aceasta a suportat cheltuielile cu 
inmormantarea . 

Art.2. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data 
primirii prezentei, 



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

Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din 
prezenta dispozitie, consilierului– in vederea comunicarii catre beneficiar, Agentiei Judetene 
Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi,precum si  Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul 
control legalitate acte si contencios administriv. 

                                                                                        Data astazi  30.05.2018                                                                                         
 

PRIMAR , 
Prof.LAZAR  MARIANA 

      
 

Avizat pentru legalitate , 
                                                                                                                         Secretar comuna,                                            

                                 Ureche Costel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N  I A 
   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 65  . 
privind incetarea dreptului la ajutor social 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere Certificatul de Deces seria D.10 nr. 494653,eliberat de  Primaria comunei 

Strunga la data de 28.05.2018 ; 
Avand in vedere prevederile art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 416/2001,actualizata, privind 

venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art.35 alin.(1) lit.c);alin.(2) si alin.(3) din  H.G. nr. 50 /2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere referatul nr. 2001 / 30.05.2018 intocmit de  consilierul din cadrul aparatului 
de specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune incetarea dreptului la 
ajutorul social  acordat domnului Balan Florin - Radu,  incepand cu 01.06.2018, intrucat a decedat in 
ziua de 27.05.2018; 

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

D I S P U N E   : 
 

Art.1. – Incetarea dreptului la ajutor social, acordat domnului  BALAN  FLORIN - 
RADU,avand CNP-ul -  1690403330010, domiciliat in satul Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, 
incepand cu data de 01.06.2018, intrucat a decedat in ziua de 27.05.2018. 

Art.2. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii 
prezentei, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului– in vederea comunicarii catre familie, Agentiei Judetene Pentru Plati si 
Inspectie Sociala Iasi,precum si  Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si 
contencios administrativ. 

                                                                                                                Data astazi  30.05.2018                                                                                                                                     
             

 
PRIMAR , 

PROF.LAZAR  MARIANA 
                                                                                                                                
 
 

                                                                                                            
  Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Secretar comuna,                                                                                                                                                 
Ureche Costel     



R O M A N  I A 
   
 COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 66 . 
privind reluarea platii ajutorului social 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere prevederile art.19 din Legea  nr. 416/2001,actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,privind venitul minim garantat; 
Avand in vedere prevederile art.34 alin.(1) din H.G. nr. 50 /2011, actualizata, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata, privind venitul 
minim garantat; 

Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 52 din  27.04.2018, prin care s-a dispus suspendarea 
platii ajutorului social incepand cu 01.05.2018; 
            Avand in vedere referatul nr. 2001  / 30.05.2018  intocmit de  consilierul din cadrul aparatului 
de specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune reluarea platii 
ajutorului social  acordat doamnei  Lucacel Daniela,incepand cu 01.06.2018, intrucat  doamna a 
efectuat orele de actiuni sau  lucrari de interes local in luna mai 2018 ; 

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

 
D I S P U N E   : 

 
             Art.1. –  Reluarea platii ajutorului social acordat doamnei  LUCACEL  DANIELA ,in 
calitate de reprezentant al familiei, avand  CNP-ul - 2780717226359 , cu domiciliul in satul  
Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu  01.06.2018, intrucat a  efectuat  numarul de ore 
de actiuni  sau lucrari de interes local  in  luna mai 2018.  

Art.2. –Cuantumul ajutorului social,conform fisei de calcul este de  337 lei. 
Art.3. - Persoana  majora apta de munca , este doamna LUCACEL  DANIELA,care are 

obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului un numar de 30 ore de actiuni sau lucrari de interes 
local. 

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:  30.05.2018 
                                                    

PRIMAR , 
Prof.LAZAR  MARIANA 

 
                                                                                Avizat pentru legalitate, 

                                                                                         Secretar comuna,                                               
                                                                Ureche Costel 



 
R O M A N  I A 

   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 67  . 
privind incetarea dreptului la ajutor social 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Catea Daniela, in calitate de reprezentant al 

familiei,domiciliata in satul  Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la numarul  19 / 
21.05.2018,prin care  anunta modificarea veniturilor  familiei,modificare intervenita  in data de 
18.05.2018,venituri cu titlu de pensie de intretinere; 

Avand in vedere prevederile art.14 alin.(3) ;art. 20 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 
416/2001,actualizata, privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.35 alin.(1) lit.a) din  H.G. nr. 50 /2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere referatul nr. 2001 / 30.05.2018 intocmit de  consilierul din cadrul aparatului 
de specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune incetarea dreptului la 
ajutorul social  acordat doamnei Catea  Daniela,  incepand cu 01.06.2018, intrucat  veniturile familiei 
depasesc nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit in conditiile legii; 

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

D I S P U N E   : 
Art.1. – Incetarea dreptului la ajutor social, acordat doamnei  CATEA  DANIELA,avand  
CNP-ul -  2740905226336, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, 

incepand cu data de 01.06.2018, intrucat veniturile familiei depasesc nivelul venitului minim garantat 
pe familie, stabilit in conditiile legii. 

Art.2. – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii 
prezentei, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului– in vederea comunicarii catre familie, Agentiei Judetene Pentru Plati si 
Inspectie Sociala Iasi,precum si  Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si 
contencios administrativ. 

                                                                                                               Data astazi  30.05.2018                                                                                                                                     
                                 

 
PRIMAR , 

PROF.LAZAR  MARIANA  
                                                                                                                         Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                       Secretar comuna, 
                                                                                                                                              Ureche Costel         
 
 

 



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

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

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei  
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 2002 / 30.05.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – 

consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul 
Iasi , prin care se propune modificarea cuantumului alocatiei  pentru sustinerea familiei 
acordata doamnei Catea  Daniela, domiciliata in satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, 
a carei cerere a fost inregistrata la nr. 19/ 21.05.2018,intrucat s-au majorat veniturile familiei; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la 
domiciliul solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru  
modificarea cuantumului A.S.F., intrucat s-au majorat veniturile familiei,venitul net lunar pe 
membru de familie fiind de  323 lei ; 

Avand in vedere prevederile art. 23 alin.(1);(2) si (3)   din Legea nr. 
277/2010,republicata, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art. 13 alin.(1) si (2) 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 1 

parinte,acordata doamnei  CATEA  DANIELA , avand C.N.P.-ul  2740905226336, cu 
domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.06.2018, 
de la 428 lei  la 408 lei  (intrucat s-au  majorat veniturile familiei, venitul net lunar pe membru 
de familie fiind de  323  lei) .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  
s-a stabilit pentru urmatorii copii : 

- PETRISOR  PAULA – MADALINA          - PETRISOR  ANA – MARIA 
- PETRISOR  COSMINA-FRANCISCA       - PETRISOR  DAVID – NICOLAS 

            Art.3. _ In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la 
componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa 
comunice in scris primarului modificarile intervenite. 
            Art.4. – Plata drepturilor alocatiei pentru  sustinerea familiei , se  asigura de catre 
Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi , prin decizie a directorului executiv . 
            Art.5. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la 
cunostinta, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de 
contencios administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 



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

                                          
                                                                                                     Data astazi  30.05.2018 
 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR MARIANA 

                                                                                                                   
                                                                                           Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                    

Secretar comuna,                                                                                                                                                    
Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 2002 / 30.05.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – 

consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul 
Iasi , prin care se propune modificarea nr. de membri beneficiari ai dreptului la alocatia pentru 
sustinerea familiei respectiv modificarea cuantumului alocatiei  pentru sustinerea familie, 
acordata domnului Toma Ionut - Andrei, domiciliat in satul Strunga, comuna  Strunga, judetul 
Iasi, a carui cerere a fost inregistrata la nr. 15 /14.05.2018,intrucat s-a nascut cel de-al doilea 
copil al familiei; 

Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la 
domiciliul solicitantului, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege 
pentru  modificarea nr. de membri beneficiari de la 1 copil la 2 copii,respectiv a cuantumului 
A.S.F de la 75 lei la 150 lei, intrucat s-a nascut cel de-al doilea copil al familiei,venitul net 
lunar pe membru de familie fiind de  372 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  nr. de membri beneficiari ASF de la 1 copil la 2 

copii,respectiv cuantumul A.S.F de la 75 lei la 150 lei, acordata domnului  TOMA IONUT - 
ANDREI , avand C.N.P.-ul  1890828225634, cu domiciliul in satul Strunga, comuna 
Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.06.2018, intrucat s-a  nascut cel de-al doilea 
copil al familiei, venitul net lunar pe membru de familie fiind de 372  lei) .  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  
s-a stabilit pentru urmatorii copii : 

- TOMA  IONUT- CIPRIAN 
- TOMA SABINA - GIORGIANA 

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



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

Data astazi  30.05.2018 
 

PRIMAR , 
PROF. LAZAR MARIANA 

                                                                                               
 
 

 
Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                    

Secretar comuna,                                                                                                                                                            
Ureche Costel 
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