ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .22.
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul
2016
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
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. 4/29.01.2016 a Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2016;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
necesitatea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi, pe
anul 2016 ;
Având în vedere referatul nr. 1632/25.03.2016 întocmit de doamna Olan Valentina – consilier
–contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , cu privire
la necesitatea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi, pe
anul 2016 ;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, cu privire la aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pe anul 2016 ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Strunga , judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi,
pe anul 2016 ;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”b” şi alin.4, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 , alin. 1 şi art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pe anul 2016, după cum urmează:
Venituri:
Mii lei Ron
Denumirea veniturilor
Cod
Trim.I
Influienta+/-impozit pe cladiri de la personae fizice
07020101
+6,00
-impozit pe terenuri de la personae fizice
07020201
+16,00
-alte taxe si servicii specifice
150250
+15,00
TOTAL INFLUENTA
+37,00
VENITURI

Cheltuieli:
Denumirea Cheltuielilor

Autoritati publice si actiuni
externe
Salarii de baza
Contrib. asig soc sanatate
Carburanti si lubrifianti
Material si prestari serv.cu
car.funct.
Reparatii curente
Alte obiecte de inventar
Invatamant
Invatamant prescolar
Salarii de baza
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Contrib asig soc de stat
Contrib. asig soc sanatate
Contrib. asig pt acid.de munca si
boli profesionale
Contrib.pt. concedii si
indemnizatii
Invatamant primar
Salarii de baza
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Contrib asig soc de stat
Contrib. asig somaj
Contrib. asig soc sanatate
Contrib.pt. concedii si
indemnizatii
Alte actve fixe(inclusive reparatii
capitale)
Invatamant gimnazial
Salarii de baza
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Contrib asig soc de stat
Contrib. asig somaj
Contrib. asig soc sanatate
Contrib.pt. concedii si
indemnizatii
Iluminat,incalzit si forta motrica
Carburanti si lubrifianti
Biblioteca
Salarii de baza

Trim.I
Influenta
+/-15,00

Trim.II
Influenta
+/0

Mii lei Ron
Trim.III
Trim.IV
Influenta Influenta
+/+/+7,50
+7,50

10.01.01
10.03.03
20.01.05
20.01.09

-1,00
+1,00
-15,00
+15,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20.02
20.05.30
65.02
65.03.01
10.01.01
10.01.06
10.01.11
10.03.01
10.03.03
10.03.04

-10,00
-5,00
0
-1,64
-2,09
+0,04
+0,27
-0,20
-0,01
-0,01

0
0
0
0
-0,01
0
0
0
0
+0,01

+7,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+2,50
+5,00
0
0
0
0
0
0
0
0

10.03.06

+0,36

0

0

0

65.03.02
10.01.01
10.01.06
10.01.11
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.06

+0,72
-0,15
+0,27
+1,30
-0,33
-0,04
-0,12
-0,21

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

71.01.30

+1,00

0

0

0

65.04.01
10.01.01
10.01.06
10.01.11
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.06

+0,92
+3,94
-0,33
-1,43
-0,90
-0,01
-0,16
-0,19

0
0
-0,01
0
0
+0,01
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

20.01.03
20.01.05
67.02
10.01.01

+2,90
-2,90
0
-0,10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Cod

51.02

Contrib.pt. concedii si
indemnizatii
Alte serv in dom cult recreerii si
religiei
Alte chelt cu bunuri si servicii
Asigurari si asistenta sociala
Salarii de baza
Locuinte, servicii si dezv. publica
Alte actve fixe(inclusive reparatii
capitale)
Transporturi
Alte actve fixe(inclusive reparatii
capitale)
TOTALINFLUENTA
CHELTUIELI

10.03.06

+0,10

0

0

0

67.50.00

+15,00

0

-7,50

-7,50

20.30.30
68.02
10.01.01
70.02
71.01.30

+15,00
-6,02
-6,02
+31,00
+31,00

0
+6,02
+6,02
0
0

-7,50
0
0
0
0

-7,50
0
0
0
0

84.02
71.01.30

+85,00
+85,00

0
0

0
0

0
0

+117(37v
p+
80exc.)

0

0

0

Art.2. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre , primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , precum şi Instituţiei Prefectului judeţului
Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.03.2016
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .23.
privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile
precum şi dare în administrare şi exploatare a acestora- extindere sistem de
alimentare cu apă potabilă în satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere extinderea reţelei publice de alimentare cu apă efectuată în
satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile proceselor verbale de recepţie a lucrării nr.
2439/27.08.2009, respectiv nr. 1998/09.07.2009;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 48/14.07.2009 încheiat între
A.R.S.A.C.I.S. Iaşi în calitate de autoritate delegantă şi S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
în calitate de operator;
Având în vedere adresa nr. 8379/29.02.2016 a S.C. APAVITAL S.A. Iaşi cu
privire la includerea în domeniul public al comunei Strunga, judeţul Iaşi a
bunurilor de retur din anexa nr. 1 la adresă , în vederea predării lor pentru
administrare operatorului regional- S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile precum
şi dare în administrare şi exploatare a acestora- extindere sistem de alimentare cu
apă potabilă în satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei
Strunga , judeţul Iaşi cu privire la stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile
precum şi dare în administrare şi exploatare a acestora- extindere sistem de
alimentare cu apă potabilă în satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliul local
al comunei Strunga , judeţul Iaşi , prin care avizează favorabil dezbaterea şi
adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri
imobile precum şi dare în administrare şi exploatare a acestora- extindere sistem
de alimentare cu apă potabilă în satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi;

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”c” şi alin. 5 , lit”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115 , alin. 1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă includerea în inventarul domeniului public al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, a bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Bunurile incluse în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre se dau în
administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A Iaşi în baza procesului
verbal de predare primire semnat de Comuna Strunga şi S.C APAVITAL S.A.
Iaşi, pe perioada valabilităţii Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 48/2009.
Art.3. – Se împuterniceşte doamna Lazăr Mariana în calitate de primar al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, să semneze procesul verbal de predare primire
între Comuna Strunga şi S.C APAVITAL S.A. Iaşi.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar
din prezenta hotărâre, primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, S.C APAVITAL S.A. Iaşi, A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios
administrativ.
Data astăzi 30.03.2016
PRESEDINTE ŞEDINŢĂ ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .24.
privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile
precum şi dare în administrare şi exploatare a acestora- teren aferent rezervor
Strunga şi teren aferent staţie de pompare Strunga
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere faptul că la predarea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare al comunei Strunga, judeţul Iaşi către operatorul regional S.C.
APAVITAL S.A. Iaşi, în vederea exploatării, nu s-a predat şi terenurile aferente
staţiei de pompare şi a rezervorului de apă;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 48/14.07.2009 încheiat între
A.R.S.A.C.I.S. Iaşi în calitate de autoritate delegantă şi S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
în calitate de operator;
Având în vedere adresa nr. 11083/14.03.2016 a S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
cu privire la includerea în domeniul public al comunei Strunga, judeţul Iaşi a
bunurilor de retur din anexa nr. 1 la adresă , în vederea predării lor pentru
administrare operatorului regional- S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile precum
şi dare în administrare şi exploatare a acestora- teren aferent rezervor Strunga şi
teren aferent staţie de pompare Strunga;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei
Strunga , judeţul Iaşi cu privire la stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile
precum şi dare în administrare şi exploatare a acestora- teren aferent rezervor
Strunga şi teren aferent staţie de pompare Strunga;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliul local al
comunei Strunga , judeţul Iaşi , prin care avizează favorabil dezbaterea şi
adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri
imobile precum şi dare în administrare şi exploatare a acestora- teren aferent
rezervor Strunga şi teren aferent staţie de pompare Strunga;

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”c” şi alin. 5 , lit”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115 , alin. 1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă includerea în inventarul domeniului public al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, a bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Bunurile incluse în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre se dau în
administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A Iaşi în baza procesului
verbal de predare primire semnat de Comuna Strunga şi S.C APAVITAL S.A.
Iaşi, pe perioada valabilităţii Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 48/2009.
Art.3. – Se împuterniceşte doamna Lazăr Mariana în calitate de primar al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, să semneze procesul verbal de predare primire
între Comuna Strunga şi S.C APAVITAL S.A. Iaşi.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar
din prezenta hotărâre, primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, S.C APAVITAL S.A. Iaşi, A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios
administrativ.
Data astăzi 30.03.2016
PRESEDINTE ŞEDINŢĂ ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
Ureche Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .25.
privind modul de organizare , administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale comunei
Strunga , judeţul Iaşi , în anul 2016
Consiliul local al comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederilor Legii nr.72/2002 a zootehniei, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 72/2002 a zootehniei;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1064/11.12.2013 privind aplicarea prevederilor
O.U.G. nr.34/20013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciare nr. 18/1991, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 544/2013 a M.A.D.R. privind metodologia
de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 8/28.02.2014 adoptată de Consiliul local al
comunei Strunga , judeţul Iaşi , cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a păşunatului pe raza comunei Strunga , județul Iași;
Având în vedere referatul nr. 1631/25.03.2016 întocmit de doamna Peiu Ionela-Elena –
consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , cu
privire la modul de exploatare a pajiştilor permanente din comuna Strunga , judeţul Iaşi , în anul
2016 ;
Având în vedere faptul că nu s-a întocmit Amanajamentul pastoral pentru pajiştilor
permanente ale comunei Strunga , judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la modul de organizare , administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale comunei
Strunga , judeţul Iaşi , în anul 2016;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi
cu privire la modul de organizare , administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale
comunei Strunga , judeţul Iaşi , în anul 2016;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliul local al comunei
Strunga , judeţul Iaşi , prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de
hotărâre privind modul de organizare , administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale
comunei Strunga , judeţul Iaşi , în anul 2016;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”c” şi alin. 5 , lit”a” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115 , alin. 1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă menţinerea modului de organizare, administrare şi exploatare a
pajiştilor permanente ale comunei Strunga , judeţul Iaşi , în anul 2016, ca în anul 2015 şi anume:
- închirierea şi încheierea contractelor de închiriere anuale pentru suprafetele
pajiştilor permanente cu crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice având animalele
înscrise în RNE ;
- menţinerea taxei de închiriere stabilită la nivelul anului 2015.
Art.2. – Se aprobă menţinerea componenţei Comisiei comunale pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente ale comunei Strunga , judeţul Iaşi , stabilită la
nivelul anului 2015.
Art.3. - Comisia comunală pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente , va stabili pentru fiecare suprafaţă de pajişte coeficientul de utilizare a acesteia ,
precum şi taxa de închiriere pentru fiecare specie de animale .
Art.4. – Se stabileşte ca dată de ieşire la păşunat , pe pajiştile permanente data de –
10.04.2016 pentru specia ovine şi 23.04.2016 pentru specia bovine.
Păşunatul se va încheia la data de 31.10.2016.
Art.5. – Păşunatul pe pajiştile permanente ale comunei Strunga , judeţul Iaşi se va
desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
păşunatului pe raza comunei Strunga , judetul Iasi , regulament aprobat prin Hotararea nr.
8/28.02.2014 a Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi .
Art.6. – Veniturile realizate din taxa de păşunat constituie venituri ale bugetului propriu
al consiliului local .
Disponibilităţile rămase la finele anului din aceste venituri se raporteaza în anul următor.
Art.7. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi va comunica unexemplar
din prezenta hotărâre primarului comunei Strunga, domnului Agafiţei Ioan –viceprimarul
comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.03.2016
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
Ureche Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .26.
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în
A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere adresa nr. 277/02.03.2016 a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi- A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la nr. 1147/09.03.2016, cu privire la acordarea mandatului special
reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privind
Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de A.R.S.A.C.I.S. Iaşi cu privire la
acordarea expresă, în prealabil, a mandatului special reprezentantul asociatului în A.G.A.
A.R.S.A.C.I.S. , în vederea exprimării votului privind Caietul sarcini al serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului A.R.S.A.C.I.S., cu modificările
și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor 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 proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în
A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna, judeţul Neamţ, la Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind
acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A.
A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna, judeţul Neamţ , la Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”e” şi alin.7, lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 , alin. 1 şi art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Strunga, în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., și anume, doamnei
Peiu Ionela-Elena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi , cetăţean român, născută la data de 06.01.1968 în oraş Tîrgu-Frumos , judeţul Iaşi,

domiciliată în oraş Tîrgu-Frumos, str. Ecaterina Teodoroiu, bl.13, sc.A, et.4, ap. 15 , posesoare a
C.I. seria M.X. , nr. 743013, eliberată de S.P.C.L.E.P. Tîrgu-Frumos, la data de 15.05.2008 , să
aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
– A.R.S.A.C.I.S., în numele şi pe seama Comunei Strunga, Caietului de sarcini al Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Art.3. - În situaţia în care reprezentantul Comunei Strunga, desemnat la art. 2 de mai sus, se
află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Comunei Strunga, vor fi
reprezentate de doamna Aştefani Maricela, în calitate de consilier în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cetăţean român, născută la data de
16.03.1969, domiciliată în oraşul Tîrgu-Frumos, posesoar a C.I. seria M.Z., nr. 413964, eliberată
de S.P.C.L.E.P. Tîrgu-Frumos, la data de 09.07.2015.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi , persoanelor nominalizate în această hotărâre,
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S., precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.03.2016
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
URECHE COSTEL

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .27.
acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în
A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Boteşti, judeţul Neamţ , la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere adresa nr. 389/15.03.2016 a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la nr. 379/03.02.2016, cu privire la acordarea mandatului
special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu
privire la cererea de aderare a comunei Boteşti, judeţul Neamţ , la Asociaţia Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de A.R.S.A.C.I.S. Iaşi cu privire la
acordarea expresă, în prealabil, a mandatului special către reprezentantul asociatului în A.G.A.
A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului A.R.S.A.C.I.S., cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor 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 proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi,
cu privire la acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării
votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Boteşti, judeţul
Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului
în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a comunei Boteşti, judeţul Neamţ , la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”e” şi alin.7, lit.”c” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 , alin. 1 şi art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă aderarea Comunei Boteşti, județul Neamț, la Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S., cu sediul în Iaşi, Str. Octav Băncila nr. 1,
înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.
7/A/24.01.2008, reprezentată legal prin Președinte – ing. Victor Chirilă.
Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Strunga, în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., și anume,
doamnei Peiu Ionela-Elena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi , cetăţean român, născută la data de 06.01.1968 în oraş Tîrgu-Frumos ,
judeţul Iaşi, domiciliată în oraş Tîrgu-Frumos, str. Ecaterina Teodoroiu, bl.13, sc.A, et.4, ap.
15 , posesoare a C.I. seria M.X. , nr. 743013, eliberată de S.P.C.L.E.P. Tîrgu-Frumos, la data
de 15.05.2008 , să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S., în numele şi pe seama Comunei Strunga,
aderarea Comunei Boteşti, judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași.
Art.3. - În situaţia în care reprezentantul Comunei Strunga, desemnat la art. 2 de mai
sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Comunei Strunga,
vor fi reprezentate de doamna Aştefani Maricela, în calitate de consilier în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cetăţean român, născută la data de
16.03.1969, domiciliată în oraşul Tîrgu-Frumos, posesoar a C.I. seria M.Z., nr. 413964,
eliberată de S.P.C.L.E.P. Tîrgu-Frumos, la data de 09.07.2015.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va comunica un exemplar din
prezenta hotărâre primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi , persoanelor nominalizate în
această hotărâre, Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.,
precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios
administrativ.
Dată astăzi 30.03.2016
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
URECHE COSTEL

