
 
 

R O M Â N I A 
 

COMUNA  STRUNGA 
JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 97   . 
privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Ghetau  Robert - Gabriel 

 
           Primarul  comunei  Strunga, judetul  Iasi 

Avand in vedere cererea doamnei Ababei  Carmen- Silvia, inregistrata la primaria comunei 
Strunga cu nr. 126   din   08.08.2017, prin care a solicitat efectuarea unei anchete sociale necesara la 
reevaluarea incadrarii intr-un grad de handicap pentru minorul Ghetau Robert - Gabriel ; 

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. 127 / 08.08.2017 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 Ghetau Robert - Gabriel; 

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

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

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

 
D I S P U N E  : 

 
           Art.1.  – Se aproba planul de servicii intocmit pentru  minorul GHETAU  ROBERT - 
GABRIEL , avand CNP-ul - 5021107226751 si familia acestuia, cu domiciliul in satul Habasesti, 
comuna Strunga, judetul Iasi. 
         Art.2.  – Planul de servicii este parte integranta din prezenta dispozitie. 
         Art.3.  -  Consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judetul Iasi, va aduce la indeplinire prevederile prezentei  dispozitii ;  
          Art.4.  – Secretarul comunei Strunga, judetul Iasi, va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judetul Iasi, D.G.A.S.P.C. Iasi, familiei minorului Ghetau Robert - Gabriel,precum si Institutiei 
Prefectului judetului Iasi – Serviciul control  legalitate acte si contencios – administrativ .  

Data astazi  09.08.2017 
 

PRIMAR 
PROF.  LAZAR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                               Secretar comuna, 

Ureche  Costel 
 

 



 
 

R O M Â N  I A 
 
COMUNA  STRUNGA 
JUDEŢUL  IAŞI 

 
D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .98. 

privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul Iaşi pentru 
data de 25.08.2017 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. – Pentru data de  25.08.2017 , orele  12.00 , se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului 
local al comunei Strunga , judeţul Iaşi , care va avea loc la sediul consiliului local Strunga , având 
următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului 
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna august  2017. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.21. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi 

în Asociaţia  Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S . 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare pentru 

terenurilor aferente construcţiilor ce au aparţinut Consumcoop Strunga şi au fost înstrăinate(Magazin 
sătesc în satul Fărcăşeni, Magazin sătesc în satul Brătuleşti şi magazin mixt în satul Hăbăşeşti, comuna 
Strunga, judeţul Iaşi. 

 5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare pentru 
spaţiile medicale concesionate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea 
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale , în vederea stabilirii preţului de piaţă. 

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

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

Dată astăzi  17.08.2017 
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.  99 . 
Privind acordarea indemnizatiei lunare 

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Gradinariu  Florentina,cu domiciliul in satul Crivesti, comuna Strunga, 

judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 3599 din  18.08.2017, 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 fiul 
sau Carbune David - Matei,copil cu handicap grav; 

Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 1962 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 Carbune  David - Matei, incadrat intr-un grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si 
a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap grav –cu asistent personal nr.2039  /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. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 -Codul Muncii, actualizata, 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 21.08.2017 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 copilul cu handicap  grav 
CARBUNE  DAVID - MATEI, avand CNP –ul - 5110805225915, reprezentat legal de doamna Gradinariu 
Florentina (mama copilului),avand CNP-ul – 2790202226351, cu domiciliul in satul Crivesti, 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. 2039 /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  
CARBUNE  DAVID - MATEI,incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a Certificatului de 
incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2039 /R1/ 25.07.2017 si a Acordului nr. 1962 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 
Gradinariu Florentina, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –
Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ . 

Data astazi  18.08.2017 
PRIMAR , 

Prof. LAZAR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar comuna, 

                                                                                                                                                    Ureche Costel 



 
 

R O M Â N  I A 
 
                 COMUNA  STRUNGA 
               JUDEŢUL  IAŞI 
 

D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   .100. 
privind delegarea calităţii de reprezentant legal al comunei Strunga,judeţul Iaşi în Asociaţia Regională 

a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., doamnei Aştefani Maricela-consilier în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi  

 
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile adresei nr. 580/13.04.2017 a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de 

Apă  Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S. , cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi 
în Asociaţia  Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.; 

Având în vedere prevederile  Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi  
aprobat în conformitate cu prevederile H.G. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice ; 
        Având în vedere prevederile art. 10, alin.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere faptul ca unitatea administrativ-teritoriala Strunga , judeţul Iaşi este membru al 
Asociaţiei  Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S .; 

Având în vedere prevederile H.C.L. Strunga, judeţul Iaşi, nr. 44/25.08.2017 cu privire la 
desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia  Regională a Serviciilor de Apă 
Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.; 

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

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

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se delegă calitatea de reprezentant legal al comunei Strunga,judeţul Iaşi în Asociaţia 

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., doamnei Aştefani Maricela-consilier în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.2. - Doamna Aştefani Maricela va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
Art.3. –Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi , va comunica un exemplar din prezenta 

dispoziţie doamnei Aştefani Maricela, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi-
A.R.S.A.C.I.S.,  precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi 
contencios administrativ. 

Dată astăzi  31.08.2017 
 

PRIMAR , 
Prof.  LAZĂR  MARIANA 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

URECHE COSTEL   



 
 

R O M A N  I A 
 
 

  PRIMARIA COMUNEI STRUNGA  
               JUDETUL  IASI 
 

D I S P O Z I T I A     Nr. 101. 
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei  

  
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere referatul nr. 3775 / 31.08.2017  intocmit de doamna Ilies Dorina – consilier 

superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se 
propune suspendarea platii alocatiei  pentru sustinerea familiei acordata doamnei  Atuloaiei  Petronela, 
domiciliata  in satul  Farcaseni, comuna  Strunga, judetul Iasi, a carei cerere a fost inregistrata la nr.  
109/ 17.03.2017, intrucat  pentru cei 4 copii ai familiei  s-a dispus plasamentul in regim de urgenta la 
CENTRUL  DE SERVICII SOCIALE IN REGIM DE URGENTA IASI- CENTRUL DE PRIMIRE IN 
REGIM DE URGENTA,incepand cu data de 18.08.2017; 

Avand in vedere prevederile art. 28 alin.1 lit.a) din Legea nr. 277 / 2010,republicata,actualizata, 
cu modificarile si copletarile ulterioare,privind alocatia pentru sustinerea familiei;  

Avand in vedere prevederile art. 15  alin. 1  din H.G.. nr.38 / 19.01.2011,actualizata, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea nr. 277 / 
2010,republicata,actualizata, cu modificarile si copletarile ulterioare ,privind alocatia pentru sustinerea 
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, cu 
modificarile si copletarile ulterioare: 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. – Se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei,cu 2 parinti,acordata doamnei  

ATULOAIEI  PETRONELA, avand C.N.P.-ul - 2880519225626, cu domiciliul in satul  
FARCASENI, comuna Strunga , judetul Iasi, incepand cu data de  01.09.2017, intrucat  pentru cei 4 
copii ai familiei  s-a dispus plasamentul in regim de urgenta la CENTRUL  DE SERVICII SOCIALE IN 
REGIM DE URGENTA IASI- CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA.  
           Art.2. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, 
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a 
Tribunalului Judetean Iasi. 
           Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta 
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul 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  31.08.2017 
PRIMAR , 

PROF. LAZAR  MARIANA 
 

Avizat pentru legalitate , 
                                                                                                                                         Secretar comuna, 
                                                                                                                                               Ureche Costel 

 



 
 

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

 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 102  . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  

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

domiciliata in satul  Habasesti, comuna  Strunga , judetul Iasi,  inregistrata la nr. 3768/ 31.08.2017,prin 
care solicita incetarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei, incepand cu 01.09.2017; 

 Avand in vedere referatul nr. 3775 / 31.08.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina –consilier 
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se 
propune incetarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei,la cererea sotiei solicitantului 
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 
domnului OPREA  REMUS,  avand C.N.P.-ul  -1810121330241, cu domiciliul in satul Habasesti, 
comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.09.2017,la cererea sotiei solicitantului 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 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 31.08.2017 
PRIMAR , 

PROF.LAZAR  MARIANA 
                                                      
                                                                 

                                                                                                  Avizat pentru legalitate,  
                                                                                                                                 Secretar comuna, 
                                                                                                                                       Ureche Costel 

 
 



 
 

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

 
 

D I S P O Z I T I A   Nr. 103  . 
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  

 
 Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Chiriac Irina-Catalina solicitanta dreptului la A.S.F., 

domiciliata in satul  Bratulesti, comuna  Strunga , judetul Iasi,  inregistrata la nr. 1/ 06.02.2017,prin care 
solicita acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei, incepand cu 01.03.2017; 

 Avand in vedere referatul nr. 3775 / 31.08.2017 intocmit de doamna Ilies Dorina –consilier 
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi , prin care se 
propune incetarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei,intrucat familia Chiriac nu mai 
indeplineste conditia de a locui impreuna,conditie prevazuta de art.2 alin.(1) din Legea 
nr.277/2010,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei; 

Avand in vedere prevederile art.25 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 CHIRIAC  IRINA - CATALINA,  avand C.N.P.-ul  -2870603225621, cu domiciliul in satul 
Bratulesti, comuna Strunga judetul Iasi, incepand cu data de  01.09.2017, intrucat familia Chiriac 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 31.08.2017 
PRIMAR , 

PROF.LAZAR  MARIANA 
                                                      
                                                                 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate,  
                                                                                                                              Secretar comuna, 
                                                                                                                                    Ureche Costel 



 
 

 
R O M A N  I A 

                 COMUNA  STRUNGA 
               JUDETUL  IASI 

D I S P O Z I T I A     Nr.  104 . 
Privind acordarea indemnizatiei lunare 

 
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ; 
Avand in vedere cererea doamnei Diaconescu  Elena,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, 

inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 3791 din  01.09.2017, 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 fiul sau Diaconescu Nicolas-Ioan,copil cu handicap grav; 

Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 1959/20/SECC din  29.08.2017,emis de Serviciul de Evaluare 
Complexa a Copilului, cu privire la plata indemnizatiei pe perioada de 12 de luni pentru copilul cu handicap grav-cu asistent 
personal Diaconescu  Nicolas-Ioan, incadrat intr-un grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a Certificatului de 
incadrare a copilului intr-un grad de handicap grav –cu asistent personal nr.2144  /R1/ 29.08.2017, emis de Comisia Pentru 
Protectia Copilului Iasi, cu valabilitate- 12 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. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 -Codul Muncii, actualizata, 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 01.09.2017 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 copilul cu handicap  grav DIACONESCU  NICOLAS - IOAN, avand CNP –
ul - 5110827226737, reprezentat legal de doamna Diaconescu  Elena (mama copilului),avand CNP-ul – 2740126226330, 
cu domiciliul in satul Bratulesti, 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. 2144 /R1/ 29.08.2017, emis de Comisia Pentru Protectia 
Copilului Iasi, cu valabilitate- 12 luni de la data eliberarii. 

 Art.2. -  Plata indemnizatiei lunare in cuantum de  1.065 lei ,se acorda pentru copilul cu handicap grav  
DIACONESCU  NICOLAS - IOAN,incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare 
a copilului intr-un grad de handicap nr. 2144 /R1/ 29.08.2017 si a Acordului nr. 1959/20/SECC din 29.08.2017, cu privire la 
acordarea indemnizatiei lunare,emis de Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului Iasi,cu valabilitate - 12 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  Diaconescu Elena, 
compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei Prefectului  judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si 
contencios administrativ . 

Data astazi  01.09.2017 
PRIMAR , 

Prof. LAZAR  MARIANA 
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