ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .105.

privind majorarea indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 16, alin.2 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere referatul nr. 3861/06.09.2017 întocmit de doamna Olan
Valentina-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la majorarea indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25% începând cu data de 01.08.2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 17/29.03.2017 a Consiliului local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017;
Având
în
vedere
Contractul
de
finanţare
nr.
C
0720RN00011512400120/12.09.2016 şi actele adiţionale ulterioare încheiate cu
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale, având ca obiect derularea proiectului de investiţii” „Modernizare drumuri în
comuna Strunga, judeţul Iaşi”;
Având în vedere prevederile art. 63, alin.1, lit.”c” şi alin. 4, 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,
DISPUNE :

Art.1.- Începând cu data de 01.08.2017 se majorează indemnizaţia lunară acordată
doamnei Lazăr Mariana, având funcţia de demnitate publică de primar al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu 25%.
Art.2. - Începând cu data de 01.08.2017 se majorează indemnizaţia lunară acordată
domnului Agafiţei Ioan, având funcţia de demnitate publică de viceprimar al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu 25%.
Art.3. – Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi , va comunica un exemplar din
prezenta dispoziţie compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi
– Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 06.09.2017
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. 106 .
privind acordarea indemnizatiei lunare
Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea domnului Ursachi Constantin,cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 3868 din 06.09.2017, 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 Ursachi Marian - Iulian,copil cu handicap grav;
Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 2064/20/SECC din 05.09.2017,emis de Serviciul de
Evaluare Complexa a Copilului, cu privire la plata indemnizatiei pe perioada de 24 de luni pentru
copilul cu handicap grav-cu asistent personal Ursachi Marian- Iulian, 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.2204 /R1/ 05.09.2017, 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,:
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 06.09.2017 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 URSACHI MARIAN - IULIAN, avand CNP –ul - 5070722226759, reprezentat legal de domnul
Ursachi Constantin (tatal copilului),avand CNP-ul – 1730521226323, 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. 2204 /R1/ 05.09.2017, 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 URSACHI MARIAN - IULIAN,incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii
CPC si a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2204 /R1/ 05.09.2017 si a
Acordului nr. 2064/20/SECC din 05.09.2017, 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,domnului Ursachi Constantin, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 06.09.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna
Ureche Costel

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .107.

privind desemnarea doamnei Olan Valentina-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, persoană responsabilă cu întocmirea şi transmiterea formularului M500
şi a datelor prevăzute la art. 33 din Legea nr. 153/2017
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2263/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;
Având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;
Având în vedere referatul nr. 3924/12.09.2017 întocmit de domnul Ureche Costel-secretarul
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la desemnarea unui funcţionar public din cadrul aparatul de
specialitate al primarului comunei Strungacare să răspundă de întocmirea şi transmiterea datelor
prevăzute în actele normative menţionate mai sus.
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 ,
DISPUNE :
Art.1. – Se desemnează doamna Olan Valentina, având funcţia de consilier în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, persoană responsabilă cu întocmirea şi
transmiterea formularului M500 şi a datelor prevăzute la art. 33 din Legea nr. 153/2017
Art.2. - Doamna Olan Valentina va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.3. –Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi , va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie doamnei Olan Valentina, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control
legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 12.09.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZĂR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

ROMÂN IA
COMUNA STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

DISPOZIŢIA

Nr. .108.

privind desemnarea doamnei Burlacu Maria-Magdalena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, în calitate de reprezentant al primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi, în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Strunga
Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 96^1, alin. 2 din Legea nr. 1/2011,a Educaţiei Naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 3876/07.09.2017 a Şcolii gimnaziale Strunga, prin care se solicită
desemnarea reprezentanţilor consiliului local, precum şi al primarului comunei Strunga în Consiliul de
Administraţie al Şcolii gimnaziale Strunga;
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,
DISPUNE :
Art.1. – Se desemnează doamna Burlacu Maria-Magdalena, având funcţia de consilier în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, ca reprezentant al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Strunga
Art.2. - Doamna Burlacu Maria-Magdalena va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii.
Art.3. –Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
dispoziţie doamnei Burlacu Maria-Magdalena,Şcolii gimnaziale Strunga,precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 12.09.2017
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. 109 .
privind acordarea indemnizatiei nete lunare

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea domnului Gorgos Ioan,cu domiciliul in satul Habasesti, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 3952 din 13.09.2017, 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 persoana cu handicap grav cu asistent personal ;
Avand in vedere Acordul nr. 18468/ 1168 / 13.09.2017,emis de DGASPC Iasi, cu privire la
plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav,Gorgos Ioan,conform Certificatului de
incadrare in grad de handicap nr. 6936 / 01.09.2017/ 89964, eliberat de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – permanent;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile 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,
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.10.2017 plata unei indemnizatii nete lunare care
este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit prevederilor legale
care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice,pentru persoana cu
handicap grav , GORGOS IOAN, avand CNP –ul - 1360209226330, cu domiciliul in satul Habasesti,
comuna Strunga, judetul Iasi, incadrat in grad de handicap grav, conform Certificatului de incadrare in
grad de handicap nr. 6936 / 01.09.2017/ 89964, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent;
Art.2. - Plata indemnizatiei lunare in cuantum de 1.065 lei ,se acorda pentru persoana cu
handicap grav GORGOS IOAN,incadrat in grad de handicap grav conform Certificatului de incadrare
in grad de handicap nr. 6936 / 01.09.2017/ 89964, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Iasi,cu valabilitate – permanent si a Acordului nr.18468/ 1168 /13.09.2017,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 Gorgos Ioan, compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei
Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 15.09.2017
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. 110 .
privind acordarea indemnizatiei lunare

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Ababei Carmen-Silvia,cu domiciliul in satul Habasesti,
comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 3982 din 15.09.2017,
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 Ghetau Robert- Gabriel,copil cu handicap grav;
Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 2109/20/SECC din 12.09.2017,emis de Serviciul de
Evaluare Complexa a Copilului, cu privire la plata indemnizatiei pe perioada de 24 de luni pentru
copilul cu handicap grav-cu asistent personal Ghetau Robert- Gabriel, 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.2278 /R1/ 12.09.2017, 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,:
DISPUNE :
Art.1. – Se aproba incepand cu data de 15.09.2017 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 GHETAU ROBERT - GABRIEL, avand CNP –ul - 5021107226751, reprezentat legal de
doamna Ababei Carmen - Silvia (mama copilului),avand CNP-ul – 2561103226336, 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. 2278 /R1/ 12.09.2017, 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 GHETAU ROBERT - GABRIEL,incadrat in grad de handicap grav in baza Hotararii
CPC si a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2278 /R1/ 12.09.2017 si a
Acordului nr. 2109/20/SECC din 12.09.2017, 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 Ababei Carmen - Silvia, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 15.09.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

ROMAN IA
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI
D I S P O Z I T I A Nr. 111.
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere referatul nr. 4000 / 18.09.2017 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 si recuperarea diferentei de cuantum a
ASF,acordata doamnei Atuloaiei Petronela, domiciliata in satul Farcaseni, comuna Strunga, judetul
Iasi, intrucat pentru cei 3 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,iar pentru copilul Alexandra – Maria s-a dispus plasamentul
in regim de urgenta in data de 20.07.2017;
Avand in vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 277 / 2010,republicata,actualizata, cu
modificarile si copletarile ulterioare,privind alocatia pentru sustinerea familiei;
Avand in vedere prevederile 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. – Incetarea dreptului la alocatia 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 toti
beneficiarii dreptului, respectiv 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. – Cu aceiasi data se va revoca Dispozitia primarului nr. 101 din 31.08.2017,privind
suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei,acordata doamnei Atuloaiei Petronela.
Art. 3. –Pentru luna august 2017 suma incasata necuvenit ca diferenta de cuantum ASF,se va
constitui debit,respectiv de la 3 copii la 2 copii,intrucat pentru copilul Alexandra – Maria s-a dispus
plasamentul in regim de urgenta in data de 20.07.2017, se va recupera integral de la titularul dreptului la
alocatia pentru sustinerea familiei.
Art.4. – Prezenta dispozitie se poate ataca in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta,
potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Judetean Iasi.
Art.5. – Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie doamnei Ilies Dorina – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga – in vederea comunicarii catre beneficiarul alocatiei pentru sustinerea familiei, Agentiei

Judetene Pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi – Serviciul
control legalitate acte si contencios administrativ.
Data astazi 18.09.2017
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. .112.
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru
data de 25.09.2017
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 25.09.2017 , orele 14.00 , 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 septembrie 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în administrare a Grădiniţei cu program
normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, către Şcoala Gimnazială Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de
investiţii”Împrejmuire teren sport , sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizaţiei lunare a primarului şi
viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25%.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga.
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 18.09.2017
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. 113 .
privind acordarea indemnizatiei nete lunare

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea domnului Huminiuc Costel,cu domiciliul in satul Bratulesti,
comuna Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 4057 din
21.09.2017, 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 persoana cu handicap grav cu
asistent personal ;
Avand in vedere Acordul nr. 18468/ 1182 / 19.09.2017,emis de DGASPC Iasi, cu privire
la plata indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav,Huminiuc Costel,conform
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 7106 / 08.09.2017/ 86713, eliberat de Comisia
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap cu valabilitate – 12 luni;
Avand in vedere prevederile art 42 alin.(4) si art.43 alin.(1), alin(2) si alin.(3) din Legea
nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,
actualizata;
Avand in vedere prevederile art 30 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile 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,
DISPUNE :

Art.1. – Se aproba incepand cu data de 01.10.2017 plata unei indemnizatii nete
lunare care este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 stabilit potrivit
prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri
publice,pentru persoana cu handicap grav , HUMINIUC COSTEL, avand CNP –ul 1690722226342, cu domiciliul in satul Bratulesti, comuna Strunga, judetul Iasi, incadrat in grad
de handicap grav, conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 7106 / 08.09.2017/
86713, 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 HUMINIUC COSTEL,incadrat in grad de handicap grav conform Certificatului
de incadrare in grad de handicap nr. 7106 / 08.09.2017/ 86713, eliberat de Comisia de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap Iasi,cu valabilitate – 12 luni si a Acordului nr.18468/ 1182
/19.09.2017,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 Huminiuc Costel, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 22.09.2017
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. 114 .
privind acordarea indemnizatiei lunare

Primarul comunei Strunga, judetul Iasi ;
Avand in vedere cererea doamnei Gusuliac Maria,cu domiciliul in satul Strunga, comuna
Strunga, judetul Iasi, inregistrata la primaria comunei Strunga cu numarul 4078 din 22.09.2017,
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 Burca Danut - Alexandru,copil
cu handicap grav;
Avand in vedere Acordul DGASPC Iasi, nr. 2192/20/SECC din 19.09.2017,emis de
Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului, cu privire la plata indemnizatiei pe perioada de 24
de luni pentru copilul cu handicap grav-cu asistent personal Burca daunt - Alexandru, 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.2339 /R1/ 19.09.2017, 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,:
DISPUNE :

Art.1. – Se aproba incepand cu data de 22.09.2017 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 BURCA DANUT - ALEXANDRU, avand CNP –ul 5020602225620, reprezentat legal de doamna Gusuliac Maria (mama copilului),avand CNPul – 2721230226338, cu domiciliul in satul Strunga, 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. 2339 /R1/ 19.09.2017, 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 BURCA DANUT - ALEXANDRU,incadrat in grad de handicap grav in baza
Hotararii CPC si a Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap nr. 2339 /R1/
19.09.2017 si a Acordului nr. 2192/20/SECC din 19.09.2017, 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 Gusuliac Maria, compartimentului financiar-contabil, precum si
Institutiei Prefectului judetului Iasi –Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ .
Data astazi 22.09.2017
PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna,
Ureche Costel

