
 
 

R O M A N  I A 
                 COMUNA  STRUNGA 
               JUDETUL  IASI 
 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 66 . 
Privind acordarea indemnizatiei lunare de grad 

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

Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 2856 din 19.06.2017, prin 
care solicita plata indemnizatiei lunare echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant din 
unitatile bugetare in conformitate cu prevederile legale in materie,pentru persoana cu handicap grav 
cu asistent personal Lucacel Maria,mama sa ; 

Avand in vedere Acordul  nr.18468/ 704 / 16.06.2017,emis de DGASPC Iasi, cu privire la 
plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Lucacel Maria,conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 3904 / 07.06.2017/ 89314, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – 12 luni; 

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

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

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

 
D I S P U N E  : 

 
  Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.07.2017 plata unei indemnizatii lunare 

echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile bugetare,pentru 
persoana cu handicap  grav , LUCACEL  MARIA, avand CNP –ul - 2460906226336, cu domiciliul 
in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de handicap grav, conform 
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 3904 / 07.06.2017/ 89314, eliberat de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Iasi,cu valabilitate – 12 luni; 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.065 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  LUCACEL  MARIA,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 3904 / 07.06.2017/ 89314, eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului 
nr.18468/704/16.06.2017,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare. 

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



 
 

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

 
Data astazi  19.06.2017 

    
PRIMAR , 

Prof. LAZAR  MARIANA 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
                                                                                                                           Secretar comuna, 

                                                                                                                              Ureche Costel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

R O M Â N  I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .67. 
privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 

data de 30.06.2017 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art. 39 , alin. 1 şi 3  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68  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  30.06.2017 , orele  12.00 , se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului 
local al comunei Strunga , judeţul Iaşi , care va avea loc la sediul consiliului local Strunga , având 
următoarea ordine de zi : 

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie-august 2017. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de achiziţionare a 

imobilului”Complex Comercial Strunga”, situat în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al comunei 

Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului privat al comunei 

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de 
transport şcolar pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale Strunga. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
6. 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  21.06.2017 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
Avizat pentru legalitate , 

Secretar comună , 
Ureche Costel



 
 

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

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .68. 
privind modificarea raportului de serviciu –transfer la cerere al doamnei Peiu Ionela-Elena, 

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

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere cererea doamnei  Peiu Ionela-Elena, consilier , clasa de salarizare 53, 

grad profesional  superior , gradaţia 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iaşi , înregistrată la nr. 332720.06.2017,  prin care solicită transferul la cerere în 
funcţia publică de inspector, clasa de salarizare 53, grad profesional  superior , gradaţia 5  în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi,  cerere aprobată de 
către primarul comunei Bălţaţi , judeţul Iaşi ; 

Având în vedere adresa nr. 3418/22.06.2017 a Primăriei comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi, cu 
privire la faptul că a fost aprobat transferul la cerere al doamnei Peiu Ionela-Elena, funcţionar 
public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al comunei Strunga, judeţul Iaşi, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi, începând cu data de 
26.06.2017, adresă la care a  fost anexată şi Dispoziţia nr. 187/22.06.2017 emisă de primarului 
comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi, prin care s-a dispus modificarea raportului de serviciu al doamnei 
Peiu Ionela-Elena, prin transfer la cerere; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 81 din 16.12.2015 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , 
judeţul Iaşi;  

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 art. 87 , alin. 2 , lit.”c” , şi ale art. 90 , alin. 1 , lit.”b” şi alin. 
5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicată ,  cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

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

În temeiul art. 68  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. – Începand cu data de  26.06.2017  se modifică raportul de serviciu al  doamnei  

Peiu Ionela-Elena,consilier, clasa de salarizare 53, grad profesional  superior , gradaţia 5 , salar 
de bază  brut 2.611  lei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, prin transfer la cerere,  la Primăria comunei Bălţaţi, judeţul Iasi,  în  funcţia publică  
de execuţie de inspector, clasa de salarizare  53, grad profesional superior, gradaţia . 



 
 

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

Art.3.  – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie, doamnei  Peiu Ionela-Elena, Primăriei comunei  Balţaţi, Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ.     

Dată astăzi:23.06.2017 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate   
Secretar comună,  

Ureche Costel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Ignat Georgiana 
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 şi art. 11, alin.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.  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. -  Începând cu data de 01.07.2017 , se acordă doamnei Ignat Georgiana  având  

funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 35 , 
gradaţia corespunzătoare  tranşei de vechime 1, compartimentul stare civilă din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,gradaţia corespunzătoare tranşei de 
vechime 2, cu încadrarea consilier, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 37 , 
gradaţia corespunzătoare  tranşei de vechime 2 şi un salariu lunar de bază de 2.118 lei.  

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

Art.3. -  Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va comunica un exemplar din 
prezenta dispoziţie ,doamnei Ignat Georgiana, compartimentului financiar-contabil  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , precum şi  Instituţiei 
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 
 

Data astazi 23.06.2017 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
Avizat  pentru legalitate , 

 Secretar comună, 
 Ureche Costel 

 
 



 
 

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

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

privind încetarea de drept a contractului individual de muncă  al domnului Panţiru 
Petru, având funcţia contractuala de muncitor în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi  
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere referatul nr. 2974/28.06.2017 întocmit de domnul Ureche 

Costel-secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la încetarea de drept a 
contractului individual de muncă  al domnului Panţiru Petru, având funcţia 
contractuala de muncitor în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga , judeţul Iaşi, cu data de 01.07.2017; 

Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.56, alin.1, lit.”c” din Legea nr. 53/2003-
Codul Muncii, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin.,  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 01.07.2017, încetează de drept contractul 

individual de muncă al domnului Panţiru Petru, având funcţia contractuală de 
execuţie de muncitor IV, clasa de salarizare 17, gradaţia corespunzătoare tranşei 
de vechime 5 în compartimentul administrativ-gospodărire din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,prin îndeplinirea  
cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 
pensionare  



 
 

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

Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar 
din prezenta dispoziţie domnului Panţiru Petru, compartimentului financiar-
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi  precum şi  Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ. 
 

Dată astăzi:28.06.2017  
 
 

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. 71  . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  

 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Martinas Angelica,solicitanta dreptului la A.S.F., domiciliata in 

satul Farcaseni, comuna  Strunga , judetul Iasi,  inregistrata la nr. 2923/ 23.06.2017,prin care solicita 
incetarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei, incepand cu 01.07.2017; 

 Avand in vedere referatul nr. 2999 / 30.06.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina –consilier 
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se 
propune incetarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei,la cererea solicitantei dreptului; 

Avand in vedere prevederile art.32 din Legea nr. 277/2010,republicata, privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile art.16 din H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei ; 

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

 
 

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 1 parinte,acordata 
doamnei  MARTINAS  ANGELICA,  avand C.N.P.-ul  2770614226340, cu domiciliul in satul 
Farcaseni, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.07.2017,la cererea solicitantei dreptului 
la alocatia  pentru sustinerea familiei. 

Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, 
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a 
Tribunalului Judetean Iasi. 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga – in vederea comunicarii catre solicitanta alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei Judetene 
pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control 
legalitate acte si contencios administrative. 

Data astazi 30.06.2017 
 

PRIMAR , 
PROF.LAZAR  MARIANA 

                                                                                                                      
                                                                                                 Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                                                           Secretar comuna, 
                                                                                                                                                  Ureche Costel 

 
 



 
 

R O M A N  I A 
 

 PRIMARIA COMUNEI  STRUNGA 
JUDETUL  IASI 

 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 72 . 
privind  incetarea dreptului la ajutor social 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Martinas Angelica ,domiciliata in satul Farcaseni, comuna 

Strunga,judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 2923 / 23.06.2017,prin care 
solicita incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.07.2017, intrucat doreste sa plece 
pentru o perioada de timp in Germania la fiica sa care a nascut; 
             Avand in vedere referatul nr. 2998 / 30 .06.2017  intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier 
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se 
propune incetarea dreptului la  ajutorul social,  incepand cu 01.07.2017,acordat doamnei Martinas 
Angelica, domiciliata in satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi,la cererea solicitantei dreptului; 
              Avand in vedere prevederile  art.14 alin.(1) si ( 3)  si a 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.(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 , cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
 

D I S P U N E   : 
 

Art.1. – Incetarea dreptului la ajutor social ,acordat doamnei MARTINAS  
ANGELICA,avand CNP-ul –2770614226340 ,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul 
Iasi, incepand cu data de  01.07.2017,la cererea solicitantei dreptului . 

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

                                                        
                           Data astazi:  30.06.2017 

                                               
PRIMAR , 

Prof.LAZAR  MARIANA 
          

                                                                                                                                  Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                        Secretar comuna, 

                                                Ureche Costel 
 



 
 

R O M A N  I A 
   COMUNA  STRUNGA 
     JUDETUL  IASI 

 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 73. 
privind modificarea nr. de membri beneficiari ai dreptului,respectiv modificarea 

cuantumului ajutorului social  
 

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
             Avand in vedere referatul nr. 2998 / 30 .06.2017  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 ajutorului social, respectiv 
modificarea cuantumului ajutorului social incepand cu 01.07.2017, acordat doamnei 
Constantinescu-Harut Gabriela, domiciliata in satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a 
carui cerere a fost inregistrata la nr. 2 / 26.06.2017, intrucat  fiica  Denisa - Gabriela incepand cu 
data de 19.06.2017 nu mai locuieste impreuna cu mama sa,aceasta a dorit sa locuiasca cu tatal 
sau in Vaslui ( parintii fiind separati in fapt) venitul net lunar pe membru de familie fiind de  0 
lei;      
              Avand in vedere prevederile  art.14 alin.(1) si ( 3) din Legea nr. 416/2001,actualizata, 
privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.32 din H.G. nr. 50 /2011,actualizata, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere fisa de calcul intocmita pentru stabilirea venitului net lunar si al 
nivelului lunar al venitului minim garantat;  

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

 
 

D I S P U N E   : 
 
              Art.1. – Se modifica nr. de membri beneficiari,respectiv cuantumul ajutorului 
social acordat doamnei CONSTANTINESCU – HARUT GABRIELA,avand CNP-ul –
2860608225633 ,cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data 
de  01.07.2017, de la 5 persoane la 4 persoane,respectiv cuantumul VMG de la  527 lei la 442  
lei, intrucat  fiica  Denisa - Gabriela incepand cu data de 19.06.2017 nu mai locuieste impreuna 
cu mama sa,aceasta a dorit sa locuiasca cu tatal sau in Vaslui ( parintii fiind separati in fapt) 
venitul net lunar pe membru de familie fiind de  0 lei;      

Art.2. -  Cuantumul ajutorului social, in baza fisei de calcul este de  442 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:  30.06.2017 

 
PRIMAR , 

Prof.LAZAR  MARIANA 
 

 
 Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                              Secretar comuna, 
                          Ureche Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
 

COMUNA  STRUNGA 
JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A   Nr.  74  . 
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Barabula Mihai 

 
           Primarul  comunei  Strunga, judetul  Iasi; 

Avand in vedere cererea doamnei Barabula Mihaela, inregistrata la primaria comunei Strunga cu 
nr. 102  din 29.06.2017, prin care ne-a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la reevaluarea 
incadrarii intr-un grad de handicap pentru minorul Barabula Mihai ; 

Avand in vedere evaluarea situatiei socio-medicale a minorului si a familiei acestuia, efectuata de 
consilierul superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies 
Dorina, prin care s-a constatat necesitatea intocmirii  planului de servicii;  

Avand in vedere referatul nr. 2995 / 30.06.2017 intocmit de consilierul superior, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi- Ilies Dorina, prin care propune spre 
aprobare planul de servicii pentru minorul/familia Barabula Mihai; 

Avand in vedere prevederile art.40 alin.(3)din Legea nr. 272/2004,republicata, privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului ; 

Avand in vedere prevederile Ordinului 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protectie; 

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

 
 

D I S P U N E  : 
 

            Art.1.  – Se aproba planul de servicii intocmit pentru  minorul BARABULA  MIHAI ,avand 
CNP-ul - 5081201225623 si familia acestuia, cu domiciliul in satul Habasesti, comuna Strunga, judetul 
Iasi. 
          Art.2.  – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie; 
          Art.3.  -  Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei  dispozitii ;  
           Art.4.  – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judetul Iasi, D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Barabula Mihai,precum si Institutiei Prefectului 
judetului Iasi – Serviciul control  legalitate acte si contencios – administrativ .  

 
Data astazi 30.06.2017 

 
PRIMAR 

PROF.  LAZAR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                Secretar comuna, 

Ureche  Costel 
 
 



 
 

 
R O M Â N  I A 

 
  COMUNA  STRUNGA 
 JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .75. 
privind constituirea Comisiei de recepţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor pentru anul 2017 

 
 
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere referatul nr. 3018/04.07.2017  întocmit de doamna  Burlacu Maria-
Magdalena, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul 
Iasi, prin care se solicita constituirea Comisiei de recepţie a produselor,  serviciilor şi lucrărilor 
pe anul 2017; 

 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  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. – În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, se 
constituie Comisia de recepţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor pentru anul 2017,  având 
următoarea componenţă : 

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

comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
- Vochiţa Radu-Constantin- membru –şef formaţie în  cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi . 
 Comisia de recepţie  are dreptul de a propune conducerii primăriei cooptarea în cadrul 
comisiei de recepţie  a unor specialişti  externi . 

Propunerea privind cooptarea de specialişti externi  trebuie să precizeze atribuţiile şi 
responsabilităţile specifice ale specialiştilor  care urmează să fie cooptaţi în comisia de recepţie  
şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de recepţie. 

Art.2. – Comisia  de recepţie, menţionată la art. 1 va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii. 



 
 

Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie, domnului Agafiţei Ioan, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga,  precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – 
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.  

 
Dată astazi 04.07.2017 

 
PRIMAR, 

Prof. LAZĂR  MARIANA  
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel 
 
 

 
 


