ROMÂNIA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 76 .
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Ursachi Marian- Iulian
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi
Avand in vedere cererea domnului Ursachi Constantin, inregistrata la primaria comunei Strunga
cu nr. 109 din 10.07.2017, prin care ne-a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la
reevaluarea incadrarii intr-un grad de handicap pentru minorul Ursachi Marian - Iulian ;
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 IasiIlies Dorina, prin care s-a constatat necesitatea intocmirii planului de servicii;
Avand in vedere referatul nr. 110 / 11.07.2017 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 Ursachi Marian - Iulian;
Avand in vedere prevederile art.40 alin.(3)din Legea nr. 272/2004,republicata, privind protectia
si promovarea drepturilor copilului ;
Avand in vedere prevederile Ordinului 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului
individualizat de protectie;
Avand in vedere dispozitiile art. 63 alin. (1) lit.”d” si alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.(1) si
a art.115 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata, a administratiei publice locale;

DISPUNE :
Art.1. – Se aproba planul de servicii intocmit pentru minorul URSACHI MARIAN –
IULIAN, avand CNP-ul - 5070722226759 si familia acestuia, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna
Strunga, judetul Iasi.
Art.2. – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.3. - Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii ;
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judetul Iasi, D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Ursachi Marian-Iulian,precum si Institutiei Prefectului
judetului Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios – administrativ .
Data astazi 11.07.2017
PRIMAR
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMÂNIA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 77 .
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Diaconescu Nicolas-Ioan
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi;
Avand in vedere cererea doamnei Diaconescu Elena, inregistrata la primaria comunei Strunga cu
nr. 114 din 14.07.2017, prin care a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la reevaluarea
incadrarii intr-un grad de handicap pentru minorul Diaconescu Nicolas - Ioan ;
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. 115 / 17.07.2017 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 Diaconescu Nicolas - Ioan;
Avand in vedere prevederile art.40 alin.(3)din Legea nr. 272/2004,republicata, privind protectia si
promovarea drepturilor copilului ;
Avand in vedere prevederile Ordinului 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de
protectie;
Avand in vedere dispozitiile art. 63 alin. (1) lit.”d” si alin.5 lit.”c”si in temeiul art. 68 alin.(1) si a
art.115 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata, a administratiei publice locale;

DISPUNE :
Art.1. – Se aproba planul de servicii intocmit pentru minorul DIACONESCU NICOLAS IOAN , avand CNP-ul - 5110827226737 si familia acestuia, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna
Strunga, judetul Iasi.
Art.2. – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie;
Art.3. - Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii ;
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta dispozitie
consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judetul Iasi,
D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Diaconescu Nicolas - Ioan,precum si Institutiei Prefectului judetului
Iasi – Serviciul control legalitate acte si contencios – administrativ .
Data astazi 17.07.2017

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

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

D I S P O Z I Ţ I A Nr. .78.
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru
data de 28.07.2017
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,
DISPUNE :
Art.1. – Pentru data de 28.07.2017 , 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 aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului„Modernizare
drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, solicitarea scrisorii de garanţie din partea
F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. şi aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al proiectului.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare cuprinzând salariile de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.07.2017.
- 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 21.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .79.

privind desemnarea doamnei Aştefani Maricela – consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, persoană care se va ocupa de întocmirea Planului de
amenajament pastoral
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea; Legii fondului funciar nr.
Având în vedere prevederile Legii nr.16/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură;
Având în vedere prevederile adresei nr. 4503/31.05.2017 a Direcţiei pentru Agricultură
Judeţeană Iaşi, cu privire la desemnarea unei persoane din cadrul U.A.T-lui , care se va ocupa, împreună
cu specialiştii D.A.J. Iaşi, de întocmirea Planului de amenajament pastoral;
Având în vedere prevederile art. 63 , alin. 1 , lit.”d” si alin. 5 , lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68 , alin. şi art. 115 , alin. , lit.”a” Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art.1. - Doamna Aştefani Maricela – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, se desemnează ca persoană care se va ocupa de întocmirea Planului de
amenajament pastoral, împreună cu specialiştii D.A.J. Iaşi.
Art.2. - Doamna Aştefani Maricela va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. – Cu data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează efectele Dispoziţiei nr. 63/31.05.2017,
emisă de primarul comunei Strunga.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie doamnei Aştefani Maricela, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Data astăzi 21.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .80.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a domnului Ureche Costel în funcția publică de
conducere de secretar al comunei Strunga, judeţul Iaşi
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, art. 19 şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) – (2) din
Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, domnul Ureche
Costel având funcția publică de conducere de secretar al comunei Strunga, judeţul Iaşi, se reîncadrează
în funcția publică de conducere de secretar al comunei Strunga, judeţul Iaşi.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar de bază al domnului Ureche Costel conform art.
19 din Legea nr. 153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice va fi în
sumă de 5.046 lei.

Art.2. - Prezenta dispoziție poate fi contestată la instanța de contencios
administrativ sau, după caz, la instanța judecătorească competentă potrivit legii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei dispoziţii
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .81.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Aştefani Maricela în funcția publică de
execuţie de consilier (S) grad profesional superior, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Aştefani Maricela, având în funcţia publică de execuţie de consilier (S),grad profesional superior,

gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, se reîncadrează în funcţia publică de execuţie de
consilier (S),grad profesional superior,gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, coeficient 2,60
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Aştefani Maricela, conform
art. 11 din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 4.696 lei(format din salariul de bază la
gradaţia 0 stabilit prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 3.770 lei la care se adaugă gradaţia
5 corespunzătoare tranşelor de vechime în cuantum de 926 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, în
conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana nemulțumită se
poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente
potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Aştefani Maricela, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .82.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Ilieş Dorina în funcția publică de execuţie
de consilier (S) grad profesional superior, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –

(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Ilieş Dorina, având în funcţia publică de execuţie de consilier (S),grad profesional superior, gradația
corespunzătoare tranşelor de vechime 5, se reîncadrează în funcţia publică de execuţie de consilier
(S),grad profesional superior, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, coeficient 2,60 în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Ilieş Dorina, conform art. 11
din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 4.696 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit prin
H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 3.770 lei la care se adaugă gradaţia 5 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 926 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Ilieş Dorina, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .83.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Olan Valentina în funcția publică de
execuţie de consilier (S) grad profesional asistent, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,

DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Olan Valentina, având în funcţia publică de execuţie de consilier (S),grad profesional asistent, gradația
corespunzătoare tranşelor de vechime 3, se reîncadrează în funcţia publică de execuţie de consilier
(S),grad profesional asistent,gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, coeficient 2,40 în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Olan Valentina, conform art.
11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 4.536 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit prin
H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 3.480 lei la care se adaugă gradaţia 3 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 644 lei şi 412 lei viza C.F.P.).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Olan Valentina, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .84.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Ignat Georgiana în funcția publică de
execuţie de consilier (S) grad profesional asistent, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2, în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Ignat Georgiana, având în funcţia publică de execuţie de consilier (S),grad profesional asistent, gradația

corespunzătoare tranşelor de vechime 2, se reîncadrează în funcţia publică de execuţie de consilier
(S),grad profesional asistent,gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2, coeficient 2,40 în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Ignat Georgiana,conform art.
11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 4.419 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit prin
H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 3.480 lei la care se adaugă gradaţia 2 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 448 lei şi 491 lei -12,5% Registrul electoral permanent).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Ignat Georgiana, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA
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cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Burlacu Maria-Magdalena în funcția
publică de execuţie de consilier (S) grad profesional asistent, gradația corespunzătoare tranşelor de
vechime 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Burlacu Maria-Magdalena, având în funcţia publică de execuţie de consilier (S),grad profesional

asistent, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, se reîncadrează în funcţia publică de execuţie
de consilier (S),grad profesional asistent,gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, coeficient
2,40 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Burlacu MariaMagdalena,conform art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 4.124 lei(format din salariul de
bază la gradaţia 0 stabilit prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 3.480 lei la care se adaugă
gradaţia 3 corespunzătoare tranşelor de vechime în cuantum de 644 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Burlacu Maria-Magdalena, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel
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cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Găucan Tamara în funcția publică de
execuţie de referent (M) grad profesional asistent, gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Găucan Elena Tamara, având în funcţia publică de execuţie de referent (M),grad profesional asistent,

gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, se reîncadrează în funcţia publică de execuţie de
referent (M),grad profesional asistent,gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, coeficient 1.80 în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Găucan Elena Tamara,conform
art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 3.093 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit
prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 2.610 lei la care se adaugă gradaţia 3 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 483 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Găucan Elena Tamara, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .87.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a domnului Vochiţa Radu-Constantin în funcția
contractuală de execuţie de şef formaţie pompieri (M) , gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 0,
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, domnul
Vochiţa Radu-Constantin, având în funcţia contractuală de execuţie de şef formaţie pompieri (M),

gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 0, se reîncadrează în funcţia contractuală de execuţie de
şef formaţie pompieri (M),gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 0, coeficient 1.60 în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al domnului Vochiţa RaduConstantin,conform art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 2.320 lei.
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, domnului Vochiţa Radu-Constantin, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .88.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Damian Elena în funcția contractuală de
execuţie de îngrijitor (M) , gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Damian Elena, având în funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor (M), gradația corespunzătoare

tranşelor de vechime 2, se reîncadrează în funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor (M),gradația
corespunzătoare tranşelor de vechime 2, coeficient 1.50 în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Damian Elena,conform
art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 2.455 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit
prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 2.175 lei la care se adaugă gradaţia 2 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 280 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Damian Elena, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .89.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a domnului Dogaru Ludovic în funcția contractuală de
execuţie de muncitor II (G) , gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 2, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, domnul
Dogaru Ludovic, având în funcţia contractuală de execuţie de muncitor II (G), gradația corespunzătoare

tranşelor de vechime 2, se reîncadrează în funcţia contractuală de execuţie de muncitor II (G),gradația
corespunzătoare tranşelor de vechime 2, coeficient 1.60 în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al domnului Dogaru Ludovic,conform
art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 2.619 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit
prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 2.320 lei la care se adaugă gradaţia 2 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 299 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, domnului Dogaru Ludovic, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .90.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a domnului Tincu Cristian în funcția contractuală de
execuţie de muncitor IV (M) , gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 3, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, domnul
Tincu Cristian, având în funcţia contractuală de execuţie de muncitor IV (M), gradația corespunzătoare
tranşelor de vechime 3, se reîncadrează în funcţia contractuală de execuţie de muncitor IV (M),gradația

corespunzătoare tranşelor de vechime 3, coeficient 1.40 în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al domnului Tincu Cristian,conform
art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 2.406 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit
prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 2.030 lei la care se adaugă gradaţia 2 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 376 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, domnului Tincu Cristian, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .91.

cu privire la reîncadrarea cu data de 01.07.2017, a doamnei Ureche Florentina în funcția contractuală de
execuţie de bibliotecar, treapta IA (M) , gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, județul Iași;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3341/31.07.2017 al secretarului
comunei Strunga, domnul Ureche Costel, prin care solicită Primarului comunei Strunga, doamnei Lazăr
Mariana aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici și a personalului contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr.
153/2017 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art.3 , alin. 1, şi art. 36, alin.1 şi 2 din Legii - Cadru nr. 153/2017
privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 334//2002 a bibliotecilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 art. 63, alin.1, lit.”c” şi”d”, alin.4, lit.”a”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 ,
DISPUNE :
Art.1. – (1) Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 36 (1) –
(2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, doamna
Ureche Florentina, având în funcţia contractuală de execuţie de bibliotecar, treapta IA (M), gradația

corespunzătoare tranşelor de vechime 5, se reîncadrează în funcţia contractuală de execuţie de
bibliotecar, treapta IA (M),gradația corespunzătoare tranşelor de vechime 5, coeficient 1.80 în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași.
(2) Cu aceeași dată, salariul lunar brut al doamnei Ureche Florentina,conform
art.11din Legea nr. 153/2017 coroborate cu H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi va fi în sumă de 3.249 lei(format din salariul de bază la gradaţia 0 stabilit
prin H.C.L. Strunga nr. 40/28.07.2017 în sumă de 2.610 lei la care se adaugă gradaţia 2 corespunzătoare
tranşelor de vechime în cuantum de 639 lei).
Art.2. - (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în termen de 20 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 20 zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei de primar, persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei
dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga şi compartimentul finaciar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie, doamnei Ureche Florentina, compartimentul finaciar-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 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMAN IA

COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 92 .
privind acordarea indemnizatiei nete lunare
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Barabula Mihaela,cu domiciliul in satul Habasesti, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 3327 din 28.07.2017, 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 fiul sau Barabula Mihai,copil
cu handicap grav;
Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 1858/20/SECC din 25.07.2017,emis de Serviciul de
Evaluare Complexa a Copilului, cu privire la acordarea indemnizatiei pe perioada de 24 de luni pentru
copilul cu handicap grav-cu asistent personal Barabula Mihai, incadrat in grad de handicap grav in baza
Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap grav –cu
asistent personal nr. 1985 /R1/ 25.07.2017, emis de Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi, cu
valabilitate- 24 luni, de la data eliberarii;
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.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
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,
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 28.07.2017 plata unei indemnizatii lunare
echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile bugetare,pentru
copilul cu handicap grav BARABULA MIHAI, avand CNP –ul - 5081201225623, reprezentat legal
de doamna Barabula Mihaela (mama copilului),avand CNP-ul – 2891109225625, cu domiciliul in
satul Habasesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si
a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 1985 /R1/ 25.07.2017, emis de
Comisia Pentru Protectia Copilului Iasi, cu valabilitate- 24 luni de la data eliberarii.
Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.065 lei ,se acorda pentru copilul cu
handicap grav BARABULA MIHAI,incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a
Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 1985 /R1/ 25.07.2017 si a Acordului
nr. 1858 /20 / SECC din 25.07.2017,cu privire la acordarea indemnizatiei lunare,emis de Serviciul de
Evaluare Complexa a Copilului Iasi,cu valabilitate - 24 luni de la data eliberarii.

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 Barabula Mihaela, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei
Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 31.07.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A Nr. 93 .
Privind acordarea indemnizatiei nete 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 3354 din 31.07.2017, 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 ;
Avand in vedere Acordul nr. 18468/ 935 / 31.07.2017,emis de DGASPC Iasi, cu privire la plata
indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Sabauanu Ludovic,conform Certificatului de
incadrare in grad de handicap nr. 5126 / 27.07.2017/ 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 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,

DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.08.2017 plata unei indemnizatii nete lunare
echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile bugetare,pentru
persoana cu handicap grav , SABAUANU LUDOVIC, avand CNP –ul - 1580609205741, cu
domiciliul in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrat in grad de handicap grav, conform
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 5126 / 27.07.2017/ 79287, eliberat de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni;
Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.065 lei ,se acorda pentru persoana cu
handicap grav SABAUANU LUDOVIC,incadrat in grad de handicap grav conform Certificatului de
incadrare in grad de handicap nr. 5126 / 27.07.2017/ 79287, eliberat de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului
nr.18468/935/31.07.2017,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,domnului Sabauanu Ludovic, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 31.07.2017

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

ROMAN IA
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

D I S P O Z I T I A NR. 94 .
privind acordarea ajutorului social

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Gal Angelica ,domiciliata in satul Farcaseni,comuna Strunga,
judetul Iasi, inregistrata la numarul 3 / 21.07.2017,prin care solicita acordarea ajutorului social;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, prin care s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile de acordare a ajutorului social,iar
venitul net lunar pe membru de familie care se ia in calcul la stabilirea ajutorului social este de 76 lei.
Avand in vedere prevederile art.9 si a art.12 din Legea nr. 416/2001,actualizata, privind venitul
minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioarte;
Avand in vedere prevederile art.15,18 si a art.24 din H.G. nr.50 /2011,actualizata, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
Avand in vedere fisa de calcul intocmita in urma efectuarii anchetei sociale pentru stabilirea
venitului net lunar si al nivelului lunar al venitului minim garantat;
Avand in vedere referatul nr. 3335/31.07.2017, intocmit de consilierul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga,judetul Iasi, prin care se propune acordarea ajutorului social
doamnei Gal Angelica, incepand cu 01.08.2017;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin.1, lit.”d” si alin..5 lit.”e” si in temeiul art. 68
alin.1,art.115 lit”a’ din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
DISPUNE :

Art.1. – Se acorda ajutor social, doamnei GAL
ANGELICA, avand CNP-ul2700106226329, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul Iasi,incepand cu data de
01.08.2017.
Art.2. - Cuantumul ajutorului social acordat, in baza fisei de calcul este in suma de 149 lei.
Art.3. In termen de maximum 15 zile de la intervenirea unor modificari cu privire la
domiciliul, componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,titularul are
obligatia sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
Art.4. - Plata ajutorului social se va face de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie
Sociala Iasi,pe baza de mandat postal.
Art.5 – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii
prezentei, conform Legii nr.554/2004,privind contenciosul administrativ,la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Iasi.

Art.6. – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi , va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie consilierului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga – in vederea
comunicarii catre beneficiar,compartimentului financiar-contabil,Agentiei Judetene Pentru Plati si
Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si
contencios administrativ.
Data astazi 31.07.2017

PRIMAR ,
PROF.LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

DISPOZITIA

Nr. 95 .

privind modificarea nr.de beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei,respectiv a
cuantumului alocatiei
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 3356/ 31.07.2017 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 dreptului la ASF,respectiv a cuantumului alocatiei, acordata doamnei Chiriac Irina Catalina, domiciliata in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, intrucat elevul Chiriac Catalin - Mihai, a
inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului II 2017
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru modificarea nr.de membri
beneficiari ai dreptului la ASF,respectiv a cuantumului ASF, venitul net lunar pe membru de familie fiind de 75
lei ;
Avand in vedere adresa AJPIS Iasi nr. 17184/AJPISIASI/ 26.07.2017,inregistrata la primaria comunei
Strunga cu nr. 3317/27.07.2017, prin care ni se comunica ca elevul Chiriac Catalin - Mihai a inregistrat peste 20
de absente nemotivate pe parcursul semestrului II 2017 si ni se solicita emiterea dispozitiei de modificare a
cuantumului ASF;
Avand in vedere prevederile art. 27* alin. (3) din Legea nr. 277/2010,republicata, privind alocaţia pentru
susţinerea familiei,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si a art.115
lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata,

DISPUNE :
Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 2 copii la 1 copil, respectiv
cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti de la 164 lei la 82 lei ,alocatie acordata doamnei
CHIRIAC IRINA - CATALINA, avand C.N.P.-ul 2870603225621, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna
Strunga, judetul Iasi, incepand cu data de 01.08.2017, intrucat elevul Chiriac Catalin - Mihai, conform adresei
AJPIS Iasi nr. 17184/ AJPISIASI / 26.07.2017,a inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul
semestrului II 2017, venitul net lunar pe membru de familie fiind de 75 lei
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit pentru
urmatorul copil :
- CHIRIAC GABRIELA - GEORGIANA
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. – 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 31.07.2017
PRIMAR ,
PROF. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA

PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

DISPOZITIA

Nr. 96 .

privind modificarea nr.de beneficiari ai dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei,respectiv a
cuantumului alocatiei
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 3356/ 31.07.2017 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 dreptului la ASF,respectiv a cuantumului alocatiei, acordata doamnei Vochita Mihaela,
domiciliata in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, intrucat elevii: Vochita Remus – Neculai si Vochita
Maria –Pamela, au inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului II 2017 ;
Avand in vedere continutul anchetei sociale efectuate cu ocazia deplasarii in teren la domiciliul
solicitantei, din care rezulta ca familia indeplineste conditiile cerute de lege pentru modificarea nr.de membri
beneficiari ai dreptului la ASF,respectiv a cuantumului ASF, venitul net lunar pe membru de familie fiind de 14
lei ;
Avand in vedere adresa AJPIS Iasi nr. 17184/AJPISIASI/ 26.07.2017,inregistrata la primaria comunei
Strunga cu nr. 3317/27.07.2017, prin care ni se comunica ca elevii Vochita Remus – Neculai si Vochita Maria –
Pamela au inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe parcursul semestrului II 2017 si ni se solicita emiterea
dispozitiei de modificare a cuantumului ASF;
Avand in vedere prevederile art. 27* alin. (3) din Legea nr. 277/2010,republicata, privind alocaţia pentru
susţinerea familiei,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 38/2011,actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile art. 63 , alin.1 , lit.”d” , alin. 5 , lit.”c” si in temeiul art. 68 alin.1 si a art.115
lit”a”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata,actualizata;

DISPUNE :
Art.1. – Se modifica nr.de membri beneficiari ai dreptului la A.S.F. de la 4 copii la 2 copii, respectiv
cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei cu 2 parinti de la 328 lei la 164 lei ,alocatie acordata doamnei
VOCHITA MIHAELA, avand C.N.P.-ul 2730726226342, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga,
judetul Iasi, incepand cu data de 01.08.2017, intrucat elevii: Vochita Remus – Neculai si Vochita Maria –Pamela,
conform adresei AJPIS Iasi nr. 17184/AJPISIASI/ 26.07.2017,au inregistrat peste 20 de absente nemotivate pe
parcursul semestrului II 2017,iar venitul net lunar pe membru de familie fiind de 14 lei) .
Art.2. – Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta la art. 1 din prezenta dispozitie s-a stabilit pentru
urmatorul copii :
- 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. – 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 31.07.2017

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

