
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 suspendarea raportului de serviciu al doamnei Aştefani Maricela , consilier în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere cererea doamnei Aştefani Maricela, având funcţia publică de execuţie, de 

consilier în Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, înregistrata la nr. 1796/11.05.2018, prin care solicita suspendarea raportului de serviciu pe 
durata a unui an de zile, începand cu data de 04.06.2018, cerere aprobata de primarul comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, pentru o perioadă de o lună de zile, începând cu data de 05.06.2018; 

Având în vedere prevederile art. 95, alin.2 şi art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.54 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.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. – Începând cu data de 05.06.2018 şi până la data de 05.07.2018,se suspendă raportul de 

serviciu al doamnei Aştefani Maricela, având funcţia publică de execuţie de consilier,(S), grad profesional 
superior, gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 5, coeficient 2,60, în Compartimentul agricol din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi . 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga 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, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie doamnei Aştefani Maricela, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios 
administrativ.     

Dată astăzi 05.06.2018 
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.    .71. 

privind trecerea la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime pentru doamna Alexandru Delia-
Ionela 

 
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art.10,alin.5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1,lit.”d”şi alin. 5, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68, alin. şi art. 115, alin.1, lit.”a”  Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare ,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. -  Începând cu data de 01.07.2018, se acordă doamnei Alexandru Delia-
Ionela,având  funcţia publică de execuţie de referent(M), grad profesional debutant,gradaţia 
corespunzătoare  tranşei de vechime 3,coeficient 1,70, compartimentul financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,gradaţia 
corespunzătoare tranşei de vechime 4,cu încadrarea în funcţia publică de execuţie de referent(M), 
grad profesional debutant,gradaţia corespunzătoare  tranşei de vechime 4,coeficient 1,70 şi un 
salariu lunar de bază de 3.924 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 Alexandru Delia-Ionela, 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 06.06.2018 
 

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. 72 . 
privind acordarea indemnizatiei lunare 

 
 

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 2092 din  
07.06.2018, prin care solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net 
al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul 
de salarizare a personalului platit din fonduri publice, pentru mama sa Lucacel Maria persoana 
cu handicap grav cu asistent personal ; 

Avand in vedere Acordul  nr. 18468 / 985/ 07.06.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire 
la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, Lucacel 
Maria,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 3971 / 05.06.2018 / 89314, 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – permanent ; 

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

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

Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
            Avand in vedere prevederile  art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 
si art.115 lit. “a”  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata, 

 
 
 

D I S P U N E  : 
 
 

  Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.07.2018 plata unei indemnizatii lunare 
care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit 
prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri 
publice,pentru persoana cu handicap  grav cu asistent personal LUCACEL  MARIA, avand 
CNP –ul -, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de 
handicap grav cu asistent personal, conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 
3971 / 05.06.2018 / 89314, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  
Iasi,cu valabilitate – permanent. 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  LUCACEL  MARIA ,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului 
de incadrare in grad de handicap nr. 3971 / 05.06.2018 / 89314, eliberat de Comisia de Evaluare 
a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent si a Acordului nr. 18468/ 985 
/ 07.06.2018,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare. 

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

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga 



,D.G.A.S.P.C. Iasi,doamnei Lucacel Maria, compartimentului financiar-contabil, precum si 
Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

 
Data astazi  07.06.2018 

   
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.   .73. 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 

execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi 
 
 Primarul comunei Strunga , judeţul  Iaşi; 

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de secretarul comunei Strunga, judeţul 
Iaşi,înregistrată sub nr.2128/12.06.2018, prin care se propune organizarea concursului de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi  ; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată , cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 25 din  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

În temeiul art. 68 şi art. 115,alin.1,lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.  – Se aprobă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiei 
publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul 
compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , 
judeţul Iaşi. 
 Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe data de 30.07.2018. 
 Art.2.  – Se aprobă constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, în următoarea componenţă : 
 
COMISIA DE CONCURS : 

Preşedinte : Olan Valentina – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga , judeţul Iaşi; 

Membrii : - Burlacu Maria-Magdalena – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

                 - _______________ - reprezentant A.N.F.P. 
 
COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR : 

Preşedinte : - Ilieş  Dorina  – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

Membrii : - Aştefani Maricela  – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
                   - ____________ - reprezentant  A.N.F.P. 
 Art.3. - Secretariatul comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor va fi 
asigurat de domnul Ureche Costel , secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi, care are atribuţii 
în acest domeniu prevăzute în fişa postului, conform art. 25 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008. 



 Art.4. - Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale 
secretarului sunt cele prevăzute de art. 40 şi art. 41 din HG nr. 611/2008. 
 Art.5. – Aprobă condițiile de desfășurare a concursului, conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 Art.6. - Aprobă condițiile de participare la concurs, conform anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.7. - Aprobă bibliografia pentru concurs, conform anexei 3, care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art.8. – Secretarul comunei Strunga  şi persoanele menţionate la art. 2  vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.9. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie persoanelor nominalizate la art. 2 din prezenta dispoziţie precum şi  Instituţiei 
Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ . 

 
Dată astăzi  12.06.2018 

 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 

Avizat pentru legalitate , 
 Secretar comună, 

Ureche Costel



PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL IAŞI 
Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 73/12.06.2018 
 
 
Condiții de desfășurare a concursului de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție  
din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi 
 
 

A. Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul : 
- consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol. 

 
 

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

 
C. Condiţii de desfăşurare a concursului : 

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 03.07.2018 , în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-
a. Anunțul va fi publicat în data de 13.06.2018; 

- data și ora organizării probei scrise : 30.07.2018, ora 10.00 ; 
- locul organizării probei scrise : sediul Primăriei comunei Strunga , judeţul Iaşi. 

 
PRIMAR , 

Prof. LAZĂR  MARIANA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL IAŞI 
Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 73/12.06.2018 
 
 
 

Condiții de participare la concursul de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi 
 

 
A. Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul : 

- consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol. 
 
 

B. Condiţii de participare la concurs : 
Condiții generale: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
Condiții specifice: 

Studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din 
domeniile,  agricultură, zootehnie, geodezie-măsurători terestre şi cadastru. 
Cunoştinţe: operare P.C. , Office, Excel, nivel mediu. 
Vechime : Nu este cazul. 

 
PRIMAR , 

Prof. LAZĂR  MARIANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL IAŞI 

Anexa nr. 3 la Dispoziția nr. 73/12.06.2018 
     Aprob,  
PRIMAR,  

Prof. LAZĂR MARIANA 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea   funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant-Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi 
 

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

 
 

Întocmit, 
Secretar comună, 

Ureche Costel 
 

 
 



R O M Â N  I A 
 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  .74. 
privind organizarea concursului  pentru ocuparea unei funcţii contractuale  de 

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

  
Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 

 Având în vedere Referatul întocmit de secretarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, 
înregistrat sub nr. 2085/07.06.2018,prin care se propune organizarea concursului pentru 
ocuparea unei  funcţii contractuale  de execuție vacante  din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
 Având în vedere prevederile art. 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 4/29.01.2018 a Consiliului local al 
comunei Strunga , judeţul Iaşi  cu privire la  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

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

În temeiul art. 68, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.”a” din   Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată  ,  cu  modificările  şi completările  ulterioare ; 

 
D I S P U N E : 

 
 Art.1. – Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale  de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga , judeţul Iaşi . 
 Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 09.07.2018. 
 Art.2. -  Se aprobă constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, în următoarea componenţă : 
COMISIA DE CONCURS : 

- Agafiţei  Ioan – preşedinte – viceprimarul comunei Strunga ; 
- Olan Valentina – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga ; 
- Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela – membru – referent în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga . 
 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR : 
- Ilieş Dorina – preşedinte – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Strunga ; 



- Ureche Florentina – membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga ; 

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

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

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

Data astăzi 12.06.2018                        
 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate,  
Secretar comună,   

Ureche Costel



PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 
 

 
ANEXA NR. 1 

la Dispoziţia nr. 74/12.06.2018 cuprinzând condiţiile generale şi specifice de 
desfăşurare a concursului 

 
I. CONDIŢII GENERALE ŞI  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 
 
1. Condiţii generale: 

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

     
 2. Condiţii specifice: 
- studii generale/profesionale cu  diplomă de absolvire; 
- minim 1 an vechime. 

 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 
 

ANEXA NR. 2 
la Dispoziţia nr. 74/12.06.2018 cuprinzând  tematica şi bibliografia pentru 

desfăşurarea concursului 
 

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

 
II. BIBLIOGRAFIA: 
 
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Legea nr. 477/2001 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice. 
3. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
6. O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
PRIMAR , 

Prof.  LAZĂR  MARIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 

R O M Â N  I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .76. 
privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 

data de 29.06.2018 
 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Pentru data de  29.06.2018, orele 11.30, 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 alocarea unor sume din bugetul propriu al Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, unor parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reabilitare la imobilul”Complex comercial 

Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a Consiliului 
local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către consiliul local şi 
primărie. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării  din bugetul propriu al Consiliului local al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, a sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate de 
vizita unei delegaţii din comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Discuţii. 
Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor consiliului 

local la şedinţă  şi  va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului  judeţului 
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi  19.06.2018 
 

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.    .77. 
privind reluarea activităţii de către  doamna Aştefani Maricela , consilier în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 70/05.06.2018, emisă de primarul comunei Strunga, 

judeţul Iaşi,  prin care s-a suspendat raportul de serviciu al doamnei Aştefani Maricela, consilier în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, în perioada 05.06.2018-
05.07.2018; 

Având în vedere prevederile art. 96, alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 

Având în vedere referatul nr. 2318/28.06.2018, întocmit de domnul Ureche Costel, secretarul 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin care se solicită emiterea unei dispoziţii de către primarul comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la reluarea activităţii de către  doamna Aştefani Maricela , consilier în 
cadrul aparatului 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. – Începând cu data de 06.07.2018, doamna Aştefani Maricela, având funcţia publică de 

consilier în Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, îşi reia activitatea în cadrul Primăriei comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.2. – Secretarul comunei Strunga 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, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie doamnei Aştefani Maricela, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios 
administrativ.     

Dată astăzi 28.06.2018 
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.    .78. 

privind delegarea temporară a unor  atribuţii 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile art. 41-44 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere referatul nr. 2306/28.06.2018, întocmit de domnul Ureche Costel , secretarul 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin care se solicită delegarea atribuţiilor de agent agricol unui funcţionar 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere faptul că titularul postului de consilier (agent agricol) doamna Aştefani 
Maricela , are raportul de serviciu suspendat pentru concediu fără plată; 

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. – Începând cu data de 02.07.2018 , se delegă domnul Tincu Cristian, având funcţia 

contractuală de muncitor în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
să îndeplinească temporar atribuţiile de agent agricol din Compartimentul agricol din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.2. – Atribuţiile si sarcinile de serviciu pe care trebuie să le îndeplinească domnul Tincu 
Cristian, sunt cele de întocmire şi eliberare a adeverinţelor şi dovezilor pe baza înscrisurilor existente în 
Registrul agricol al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.3. -  Pe durata delegării salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în 
contractul individual de muncă. 

Art.4. -  Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispoziţie domnului Tincu Cristian, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ.     

Dată astăzi 28.06.2018 
PRIMAR , 

Prof. LAZĂR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel  
 

 



 
 

R O M Â N  I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .79. 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferentă procedurii de achiziţie publică având ca 
obiect – Proiectarea şi execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de  investiţii”Demolare şi 

construire Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi” 
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1730/05.03.2018 (928/13.03.2018), încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 
având ca obiect”Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna 
Strunga, judeţul Iaşi”, finanţat din fonduri M.D.R.A.P., prin P.N.D.R. 2014-2020, Program cofinanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Guvernul României , 
Subprogramul Modernizarea satului românesc-Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv 
creşe, grădiniţe,şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ 
preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;  

Având în vedere referatul nr. 2323/28.06.2018 al responsabilului cu achiziţiile publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la necesitatea 
constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor aferentă procedurii de achiziţie publică având ca obiect – 
Proiectarea şi execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de  investiţii”Demolare şi construire 
Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 126-131 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

În temeiul art. 68 şi art. 115, alin. 1, lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Se constituie Comisia de evaluare  a ofertelor aferentă procedurii de achiziţie publică 
având ca obiect – Proiectarea şi execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de  
investiţii”Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal,sat Criveşti, comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”, în următoarea componenţă: 

- Agafiţei Ioan – preşedinte-viceprimarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
- Burlacu Maria-Magdalena - membru – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 



 
 

- Hrihoreţ Lenuţa-Mihaela - membru - referent în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.2. - Se desemnează ca specialist extern-expert cooptat, fără drept de vot, pe lângă Comisia 
de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, doamna Elena Racoveanu- 
expert tehnic cooptat din cadrul S.C. REGIONAL ERM CONSULTING S.R.L. 

Art.3. – Comisia de evaluare îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu dispoziţiile 
legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. 

 Art.4. - Expertul cooptat  va exercita atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin 
actele normative în vigoare privind achiziţiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele: 
a) verificarea şi evaluarea documentelor DUAE si a documentelor de calificare; 
b) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice; 
c) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina 
anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; 
d) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite 
clauze contractuale propuse de ofertant; 
e) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra 
cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere; 
f) obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte 
informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-
şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale; 
g) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secţiunea IV - 
Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
g) obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. 

Art.5. – Cu data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează efectele Dispoziţia nr. 45/2018, emisă 
de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.6. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la cunoştinţa 
persoanelor nominalizate prezenta dispoziţie, prin doamna Burlacu Maria-Magdalena- responsabilul cu 
achiziţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi şi  va 
comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ  
 

Dată astăzi  28.06.2018 
 

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.  80  . 
privind acordare alocatie pentru sustinerea familiei 

 
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 2343 / 29.06.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se propune acordarea alocatiei  pentru sustinerea familiei 
cu 1 parinte,domnului Dogaru  Damian, domiciliat in satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carui cerere a fost 
inregistrata la nr. 20 / 13.06.2018; 

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 acordarea alocatiei  pentru sustinerea familiei( venitul net 
lunar pe membru de familie este de  133 lei ); 

Avand in vedere prevederile art.2 alin.(2), a art.10,16 si 17 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei ; 

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

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Se acorda domnului  DOGARU  DAMIAN, avand C.N.P.-ul  -, cu domiciliul in satul Farcaseni,comuna 
Strunga , judetul Iasi,alocatie pentru sustinerea familiei,cu 1 parinte,  in cuantum de  107 lei, incepand cu data de  
01.07.2018. 

Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a stabilit pentru urmatorul 
copil : 
 
DOGARU  DANUT – EMANUEL 
 
            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  29.06.2018 
 

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. 81 . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 2343 / 29.06.2018 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 doamnei Pantiru Daniela incepand cu data de 01.07.2018, intrucat 
veniturile familiei s-au majorat si depasesc plafonul prevazut de lege,venitul net lunar pe membru de familie fiind 
de  771 lei;          

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  incetarea dreptului la ASF,  
venitul net lunar pe membru de familie  in prezent fiind de  771 lei, intrucat domnul Pantiru Mihaitas-a angajat ;  

Avand in vedere prevederile art.23 alin.(1) si (3) si a art. 32 din Legea nr. 277/2010,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

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

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

 
D I S P U N E  : 

 
 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata doamnei 

PANTIRU  DANIELA,  avand C.N.P.-, cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga judetul Iasi, incepand 
cu data de  01.07.2018, intrucat veniturile familiei s-au majorat si depasesc plafonul prevazut de lege,venitul net 
lunar pe membru de familie in prezent fiind de  771 lei. 

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 dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, Agentiei Judetene pentru Plati si 
Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si 
contencios administrativ 

Data astazi 29.06.2018 
 

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. 82  . 
Privind acordarea indemnizatiei lunare 

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

judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 2346  din  29.06.2018, prin care 
solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului 
platit din fonduri publice, pentru  persoana cu handicap grav cu asistent personal ; 

Avand in vedere Acordul  nr. 18468 / 1155/ 26.06.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire la 
plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, Gal Ioan,conform 
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 4532 / 15.06.2018 / 73597, eliberat de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – 12 luni ; 

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

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

Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
            Avand in vedere prevederile  art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 si 
art.115 lit. “a”  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata, 

 
D I S P U N E  : 

 
  Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.07.2018 plata unei indemnizatii lunare care este 

in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care 
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice,pentru persoana cu handicap  
grav cu asistent personal GAL IOAN, avand CNP –ul - , cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna 
Strunga, judetul Iasi, incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal, conform Certificatului de 
incadrare in grad de handicap nr. 4532 / 15.06.2018 / 73597 , eliberat de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap  Iasi,cu valabilitate – 12 luni. 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  GAL IOAN ,incadrata in grad de handicap grav conform Certificatului de incadrare in 
grad de handicap nr. 4532 / 15.06.2018 / 73597, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr. 18468/ 1155 / 26.06.2018,emis de DGASPC 
Iasi,cu privire la plata indemnizatiei lunare. 

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

Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie, consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga 



 
 

,D.G.A.S.P.C. Iasi,domnului Gal Ioan, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei 
Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

Data astazi  29.06.2018 
   

PRIMAR , 
Prof. LAZAR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate ,                                                                                                                                                       
Secretar comuna,                                                                                                                                                            

Ureche Costel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

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

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.    .83. 
privind angajarea pe perioadă nedeterminată  a doamnei Siminciuc  Elena  în funcţia contractuală de  

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

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 4/29.01.2018  a Consiliului local al comunei Strunga , 

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

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

Având în vedere Raportul final al concursului  înregistrat la nr. 2452 din 11.07.2018  întocmit de 
Comisia de concurs  cu ocazia desfăşurării examenului pentru ocuparea funcţiei contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi, prin care s-a declarat “ADMIS ” 
doamna Siminciuc  Elena; 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 69/22.12.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, privind stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual  
din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018; 

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

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

În temeiul art. 68, alin.1şi art.115, alin.1, lit.”a” din   Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată ,  cu  modificările  şi completările  ulterioare ,  
 

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. – Începând cu data de 23.07.2018 se angajează cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, doamna Siminciuc Elena în funcţia de îngrijitor, gradaţia corespunzătoare 
tranşelor de vechime 0, coeficient 1,50 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga,  judeţul Iaşi, cu  un salariu de bază în sumă de 2.850 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 Siminciuc Elena, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul 
control legalitate acte şi contencios administrativ.  

 
Dată astăzi  20.07.2018  

 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA  

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar  comună,   

Ureche Costel  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
R O M Â N  I A 

 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .84. 
privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 

data de 31.07.2018 
 
 
 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

D I S P U N E  : 
 
 

Art.1. – Pentru data de  31.07.2018, 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 Devizului  general pentru lucrările de reabilitare şi 
modernizare la imobilul ”Complex comercial Strunga”. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. 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  24.07.2018 
 
 

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.    .85. 

privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor al doamnei Aştefani 
Maricela, funcţionar public de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi  
 
 

Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ; 
Având în vedere cererea doamnei Aştefani Maricela,consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,  înregistrată 
la nr. 2695/24.07.2018, prin care solicită încetarea raportului de serviciu prin 
acordul părţilor, începând cu data de 26.07.2018; 

Având în vedere referatul nr. 2601/25.07.2018, întocmit de secretarul 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin care se propune emiterea unei dispoziţii, de 
către primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la încetarea raportului de 
serviciu prin acordul părţilor al doamnei Aştefani Maricela, funcţionar public de 
execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi;  

Având în vedere prevederile art. 97 , lit.”b” şi art. 103 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 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, alin.  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 26.07.2018, încetează raportul de serviciu prin 

acordul părţilor,  al doamnei Aştefani Maricela, având funcţia publică de  execuţie 
de consilier,grad profesional superior,gradaţia corespunzătoare tranşelor de 



 
 

vechime 5, coeficient de salarizare 2,60 din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi –Compartiment agricol. 

Art.2. -  La încetarea raportului de serviciu doamna Aştefani Maricela are 
îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea 
exercitării atribuţiilor de serviciu , precum şi obligaţia depunerii declaraţiei de 
avere şi de interese , în condiţiile legii. 

Art.3. – 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.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar 
din prezenta dispoziţie  doamnei Aştefani Maricela, compartimentului financiar-
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi  Instituţiei 
Prefectului judeţului Iaşi –Serviciul control legalitate acte şi contencios 
administrativ. 
 

Data astăzi 25.07.2018 
 
 

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.  86  . 
Privind acordarea indemnizatiei lunare 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea domnului Sabauanu  Ludovic,cu domiciliul in satul Farcaseni, 

comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 2605  din  
25.07.2018, prin care solicita plata indemnizatiei lunare care este in cuantum egal cu salariul net 
al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul 
de salarizare a personalului platit din fonduri publice, pentru  persoana cu handicap grav cu 
asistent personal ; 

Avand in vedere Acordul  nr. 18468 / 1259/ 17.07.2018,emis de DGASPC Iasi, cu privire 
la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal, Sabauanu  
Ludovic,conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 4917 / 12.07.2018 / 79287, 
eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – 12 luni ; 

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

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

Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
            Avand in vedere prevederile  art. 63 alin.1 lit.”d ”,alin.5 lit.”c” si in temeiul art. 68 alin 1 
si art.115 lit. “a”  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata, 

 
D I S P U N E  : 

 
  Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.08.2018 plata unei indemnizatii lunare 

care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit 
prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri 
publice,pentru persoana cu handicap  grav cu asistent personal SABAUANU  LUDOVIC, 
avand CNP –ul - , cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrata in 
grad de handicap grav cu asistent personal, conform Certificatului de incadrare in grad de 
handicap nr. 4917 / 12.07.2018 / 79287 , eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap  Iasi,cu valabilitate – 12 luni. 

Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.163 lei ,se acorda pentru persoana cu 
handicap grav  SABAUANU LUDOVIC ,incadrata in grad de handicap grav conform 
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 4917 / 12.07.2018 / 79287, eliberat de 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a 
Acordului nr. 18468/ 1259 / 17.07.2018,emis de DGASPC Iasi,cu privire la plata indemnizatiei 
lunare. 



 
 

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

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

Data astazi  25.07.2018 
 

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.  87  . 
privind incetarea platii ajutorului social 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere prevederile  art. 20 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 416/2001,actualizata, cu  

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

/2011, actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001, actualizata, cu  modificarile si completarile ulterioare ,privind venitul minim garantat; 

Avand in vedere Dispozitia primarului nr. 51 din  27.04.2018, prin care s-a dispus 
suspendarea platii ajutorului social incepand cu 01.05.2018; 

Avand in vedere referatul  nr. 2658 / 31.07.2018  intocmit de  consilierul din cadrul 
aparatului de specialitate al  primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune  
incetarea platii ajutorului social  pentru domnul  Calin  Stelian ,incepand cu 01.08.2018, intrucat  
nu a  efectuat  numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local  timp de 3 luni de la data 
suspendarii dreptului  pentru acelasi motiv,respectiv 01.05.2018; 

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; 

 
D I S P U N E   : 

 
 Art.1. –  Incetarea  dreptului la ajutorul social acordat domnului  CALIN   

STELIAN , avand  CNP-ul - , cu domiciliul in satul  Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, 
incepand cu  01.08.2018, intrucat  nu a  efectuat  numarul de ore de actiuni  sau lucrari de interes 
local  timp de 3 luni de la data suspendarii dreptului  pentru acelasi  motiv ,respectiv  01.05.2018. 

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

                                                                                                   Data astazi:  31.07.2018 
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. 88 . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 

 
 
 

 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Tataru Vasilica,sotia solicitantului dreptului la A.S.F., 

domiciliata in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi,  inregistrata la nr. 2615 / 
26.07.2018,prin care solicita incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand 
cu 01.08.2018,intrucat domnul Tataru Cristian este plecat la lucru in Germania din data de 
12.07.2018; 

 Avand in vedere referatul nr. 2659 / 31.07.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina –
consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi, 
prin care propune incetarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei,la cererea sotiei 
solicitantului dreptului la ASF, intrucat familia nu mai indeplineste conditia de a locui impreuna; 

Avand in vedere prevederile art. 2 alin.(1) si a art.32 din Legea nr. 
277/2010,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei; 

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

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

 
 

D I S P U N E  : 
 
 

 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata 
domnului TATARU CRISTIAN,  avand C.N.P.-ul  - , cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna 
Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.08.2018,la cererea sotiei solicitantului dreptului la 
alocatia pentru sustinerea familiei,intrucat familia nu mai indeplineste conditia de a locui 
impreuna. 

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

Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului 



 
 

comunei Strunga – in vederea comunicarii catre solicitantul dreptului la alocatia pentru 
sustinerea familiei, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei 
Prefectului judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 
 

Data astazi 31.07.2018 
 
 
 

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.  89 . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 

 
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Iuganu Corina-Elena,solicitanta dreptului la A.S.F., 

domiciliata in satul Habasesti, comuna  Strunga, judetul Iasi,  inregistrata la nr. 2632 / 
30.07.2018,prin care solicita incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand 
cu 01.08.2018; 

 Avand in vedere referatul nr. 2659 / 31.07.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina –
consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi, 
prin care propune incetarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei,la cererea 
solicitantei dreptului la ASF; 

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

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

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

D I S P U N E  : 
 

 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata 
doamnei IUGANU CORINA - ELENA,  avand C.N.P.-ul  - , cu domiciliul in satul Habasesti, 
comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.08.2018,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 dreptului la alocatia pentru sustinerea 
familiei, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului 
judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 

Data astazi 31.07.2018 
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. 90 . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 

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

satul Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi,  inregistrata la nr. 2635 / 30.07.2018,prin care solicita 
incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand cu 01.08.2018; 

 Avand in vedere referatul nr. 2659 / 31.07.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina –consilier 
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care 
propune incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,la cererea solicitantei dreptului la 
ASF; 

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

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

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

 
D I S P U N E  : 

 
 Art.1. – Incetarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata 

doamnei BILBOC  ADRIANA,  avand C.N.P.-ul  - , cu domiciliul in satul Farcaseni, comuna 
Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.08.2018,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 dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, 
Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – 
Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 

Data astazi 31.07.2018 
 

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. 91 . 
privind modificarea numelui membrilor beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea 

familiei,respectiv a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
  
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 2659 /31.07.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – 

consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi 
,prin care se propune modificarea numelui membrilor beneficiari ai dreptului la ASF ,respectiv a 
cuantumului ASF de la 246 lei la 225 lei, acordata doamnei Vochita Mihaela, domiciliata in satul 
Bratulesti, comuna  Strunga, judetul Iasi,  a carei cerere a fost inregistrata la nr. 2 / 26.07.2018   
intrucat elevul Vochita Mihai - Emanuel  nu a mai inregistrat absente nemotivate in semestrul 
II,iar elevul Vochita Remus – Neculai a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul 
semestrului II al anului scolar 2017-2018, venitul net lunar pe membru de  familie s-a majorat, in 
prezent este de 214 lei, iar fiul Vochita Gheorghe – Catalin a iesit din randul membrilor 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 numelui membrilor beneficiari ai dreptului la ASF,respectiv a cuantumului ASF de 
la 246 la 225 lei, intrucat venitul net lunar pe membru de familie s-a majorat, in prezent fiind de  
214 lei  iar fiul Gheorghe –Catalin nu mai locuieste cu familia;  

Avand in vedere adresa AJPIS Iasi,inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr. 2619 
/26.07.2018, prin care ni se comunica ca elevul Vochita Remus – Neculai a inregistrat un nr. de 
32 absente nemotivate pe parcursul semestrului  II  al anului scolar 2017-2018 iar elevul Vochita 
Mihai - Emanuel  nu mai figureaza cu  peste 20 absente nemotivate;  

Avand in vedere prevederile art. 27 alin. (3^1) din Legea nr. 277/2010,republicata, 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile  art.8 alin.(4) lit.d)  si alin.(5) 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 numele membrilor beneficiari ai dreptului la A.S.F.si 

cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti  de la 246 lei  la 225 lei ,alocatie 
acordata doamnei  VOCHITA MIHAELA, avand C.N.P.-ul  , cu domiciliul in satul Bratulesti, 
comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.08.2018, intrucat elevii: Vochita Mihai-
Emanuel  in semestrul II nu a mai inregistrat absente nemotivate,iar elevul Vochita Remus – 
Neculai  conform adresei AJPIS Iasi inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr. 2619 
/26.07.2018,a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului II al anului 



 
 

scolar 2017-2018, venitul net lunar pe membru de familie s-a majorat, in prezent este de  214  
lei, iar fiul Gheorghe –Catalin nu mai locuieste cu familia.  
            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorii copii :  
              - VOCHITA  MARIA – PAMELA                                      
              -VOCHITA MIHAI - EMANUEL 
             - VOCHITA CRISTIAN-ROMULUS-ANDREI     
            Art.3. _ In termen de 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta 
familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa comunice in 
scris primarului modificarile intervenite. 
            Art.4. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la 
cunostinta, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios 
administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 
            Art.5. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, 
Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului 
Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                            
Data astazi  31.07.2018 

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.  92  . 
privind modificarea nr.de membri beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea 

familiei,respectiv a cuantumului alocatiei de sustinerea familiei 
 

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 2659  / 31.07.2018 intocmit de doamna Ilies Dorina – 

consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi 
,prin care se propune modificarea numarului de  membri beneficiari ai dreptului la ASF de la 4 
copii la 2 copii,respectiv a cuantumului ASF de la 328 lei la 164 lei, acordata doamnei Gaman 
Petronela, domiciliata in satul Fedeleseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carei cerere a fost 
inregistrata la nr. 7 / 27.07.2018   intrucat elevii: Gaman Petru-Andrei si Gaman Alexandra – 
Bianca, au inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului II al anului scolar 
2017-2018 , venitul net lunar pe membru de  familie in prezent este de 50 lei ; 

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 numarului  de membri beneficiari ai dreptului la ASF,de la 4 copii la 2 
copii,respectiv a cuantumului ASF de la 328 la 164 lei, intrucat venitul net lunar pe membru de 
familie, in prezent este de  214 lei ;  

Avand in vedere adresa AJPIS Iasi,inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr. 2619 
/26.07.2018, prin care ni se comunica ca elevii : Gaman Petru-Andrei si Gaman Alexandra – 
Bianca au inregistrat peste 20 absente nemotivate pe parcursul semestrului  II  al anului scolar 
2017-2018;  

Avand in vedere prevederile art. 27 alin. (3^1) din Legea nr. 277/2010,republicata, 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile  art.8 alin.(4) lit.d)  si alin.(5) 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 numarul de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 4 

copii la 2 copii,respectiv cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti  de la 328 
lei  la 164 lei ,alocatie acordata doamnei  GAMAN  PETRONELA, avand C.N.P.-ul  , cu 
domiciliul in satul Fedeleseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de  01.08.2018, 
intrucat elevii: Gaman Petru-Andrei si Gaman Alexandra – Bianca au inregistrat peste 20 absente 
nemotivate pe parcursul semestrului  II  al anului scolar 2017-2018,conform adresei AJPIS Iasi 
inregistrata la primaria comunei Strunga cu nr. 2619 /26.07.2018, venitul net lunar pe membru de 
familie in prezent este de 50 lei.  



 
 

            Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie  s-a 
stabilit pentru urmatorul copii :  
              - GAMAN   ROXANA - PETRONELA                                        
             - GAMAN  IONELA - VIOLETA    
                       
            Art.3. _ In termen de 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la componenta 
familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are obligatia sa comunice in 
scris primarului modificarile intervenite. 
            Art.4. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la 
cunostinta, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios 
administrativ a Tribunalului Judetean Iasi. 
            Art.5. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, 
Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului 
Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Data astazi  31.07.2018 
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.   .93. 

privind reorganizarea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse 
culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care 
pot fi asimilate dezastrelor naturale , la nivelul comunei Strunga , judeţul Iaşi 

 
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi ; 
Având în vedere prevederile Ordinului comun M.M.P./M.A.I. nr. 

1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în 
zona costieră; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa nr. 3157/21.06.2016 a Direcţiei pentru Agricultură  a 
judeţului Iaşi, cu privire la modalitaţile  de constatare , evidenţiere şi transmitere a 
daunelor provocate de facturii naturali ca şi calamităţi naturale provocate culturilor 
agricole; 

Având în vedere Dispoziţia nr. 177/2016 emisă de primarul comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, prin care s-a reorganizat Comisia locală de constatare a 
pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, la nivelul comunei Strunga , 
judeţul Iaşi; 

Având în vedere referatul nr. 2679/31.07.2018, întocmit de doamna Burlacu 
Maria-Magdalena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin care se propune reorganizarea Comisiei locale 
de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, la nivelul 
comunei Strunga , judeţul Iaşi; 

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

În temeiul art. 68  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 reorganizează  Comisia   locală de constatare a pagubelor 
produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile 
care pot fi asimilate dezastrelor naturale , la nivelul comunei Strunga , judeţul Iaşi, 
în următoarea componenţă: 

- Preşedinte – Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi; 
- Membrii : 

- Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
          -  Burlacu Maria-Magdalena - consilier în cadrul  aparatului de 

specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
- Damian Elena – referent în cadrul  aparatului de specialitate 

al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
- Vochiţa Radu-Constantin – şef formaţie S.V.S.U. 

Art.2. - Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va comunica un exemplar 
din prezenta dispoziţie persoanelor menţionate la art.1 ,Direcţiei pentru Agricultură 
Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate 
acte şi contencios administrativ . 
 

Dată astazi  31.07.2018 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar comună, 

Ureche Costel 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

R O M Â N  I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .94. 
privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi 

pentru data de 27.08.2018 
 

 
 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68 şi art. 115,alin. 1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

D I S P U N E  : 
 
 

Art.1. – Pentru data de  27.08.2018, orele 10.00, se convoacă şedinţa ordinară  a 
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, care va avea loc la sediul consiliului local 
Strunga, având următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna august 2018. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Discuţii. 
Art.2. - Secretarul comunei Strunga,judeţul Iaşi, va asigura convocarea membrilor 

consiliului local la şedinţă  şi  va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie şi Instituţiei 
Prefectului  judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 
 

Dată astăzi  20.08.2018 
 
 

PRIMAR , 
Prof. LAZĂR  MARIANA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
 Secretar comună, 

Ureche Costel 
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