
R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   .23. 
privind  aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 

luna iunie 2018 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea 

modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iunie  2018; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018  a  bugetului de stat pe anul 2018; 
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. 5/14.02.2018 a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul 

Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018;  
Având în vedere referatul nr.1977/29.05.2018 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 luna iunie 2018; 

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 luna 
iunie 2018; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a 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 luna iunie 2018; 

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 ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E   : 

 
Art.1. – Aprobă modificarea  bugetului propriu  al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 

luna iunie 2018, după cum urmează: 
 Venituri:                Mii lei Ron                                                                                                                                                                                                                 

Denumirea veniturilor Cod Trim.IV 
Influienta+/- 

TOTAL INFLUENŢA 
VENITURI 

            
 

 
0,00 

 
 Cheltuieli :             Mii lei Ron  
Denumirea cheltuielilor Cod Trim.IV 

Influienta+/- 
Invatamant 65.02 0,00 
Furniture de birou 20.01.01 +1,00 
Material pt curatenie 20.01.02 +1,00 
Incalzit, iluminat, forta motrica 20.01.03 -3,00 
Apa, canal, salubritate 20.01.04 +2,00 
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -2,00 
Alte bunuri si servicii pt 
intretinere si functionare 

20.01.30 -3,50 



Alte obiecte de inventar 20.05.30 +4,50 
Alte cheltuieli in dom. 
invatamantului 

65.50 0,00 

Constructii 71.01.01 -36.000 
Alte active fixe (inclusiv 
reparatii capitale) 

71.01.30 +36.000 

Alte servicii in domeniul 
culturii,recreerii si religiei 

67.50 0,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

20.30.30 +30,00 

Plati efectuate in anii precedenti 
si recuperate in anul curent 

85.01.01 -30,00 

Alte servicii in domeniul 
locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

70.50 0,00 

Constructii 71.01.01 -61,80 
Masini, echipamente si mijloace 
de transport 

71.01.02 +58,30 

Alte active fixe (inclusiv 
reparatii capitale) 

71.01.30 +3,50 

Transporturi  84.02 +466,71 
Finantare nationala 58.04.01 +286,22 
Finantare externa 
nerambursabila 

58.04.02 +180,49 

TOTAL INFLUENŢĂ 
CHELTUIELI  

 +466,71 

Art.2. - Se aprobă introducerea în bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 
anul 2018, a sumei de 466,71 lei din excedentul anului 2017,la secţiunea dezvoltare(pentru investiţii). 

Art.3. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil vor  aduce la 
îndeplinire  prevederilor prezentei hotărâri. 

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 ,   precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte 
şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 30.05.2018 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
MĂRĂCIUC  GHEORGHE  

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL 



R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .24. 

privind aprobarea alocării din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 
2018, a unui sprijin financiar pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi 

 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018  a  bugetului de stat pe anul 2018; 
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. 5/14.02.2018 a Consiliului local al comunei Strunga,  

judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021;  

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile  art. 4 , alin. 2 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

Având în vedere referatul nr. 1980/29.05.2018 întocmit de doamna Olan Valentina – consilier –
contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , cu privire la 
alocarea din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, a unor 
fonduri pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea alocării din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 
anul 2018, a unui sprijin financiar pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

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 alocării din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, a 
unor fonduri pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”b” şi “d”, alin.4, lit. “a” şi alin.6,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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art.1. – Se aprobă alocarea din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 

pe anul 2018, a unui sprijin financiar pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi, după cum urmează : 
- Parohia ortodoxă Criveşti  –  10.000 lei; 
- Parohia ortodoxă Strunga –   25.000 lei; 



- Parohia romano-catolică Fărcăşeni-    25.000 lei. 
Art.2. – Justificarea sprijinului financiar menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face  de 

către preoţii parohi ai parohiilor beneficiare pe bază de documente conform legislaţiei în vigoare. 
Art.3. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta hotărâre 

primarului comunei Strunga, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, parohiilor beneficiare de sprijinul financiar,  precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Dată astăzi 30.05.2018 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

MĂRĂCIUC  GHEORGHE  
 
 
 

Avizat  pentru legalitate ,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .25. 

 
privind aprobarea încheierii unui “Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială 

Strunga, judeţul Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din 
Republica Moldova” 

 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile art. 121 din Constituţia României; 
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 
Având în vedere prevederile art. 7, alin.2 din Legea nr. 287/2009- Codul Civil al României; 
Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere adresa nr. 46543/03.05.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice(M.D.R.A.P.)- Cabinet Viceprim –Ministru, prin care se consider oportună iniţiativa de a încheia un 
document de cooperare între comuna Strunga, judeţul Iaşi din România şi satul Vişniovca, raionul 
Cantemir din Republica Moldova; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea încheierii unui “Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Strunga, 
judeţul Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica 
Moldova”; 

Având în vedere avizul  comisiei  de specialitate din cadrul  Consiliului local al comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui “Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Strunga, judeţul 
Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica 
Moldova”; 

Având în vedere prevederile art. 15, alin.5, art.16, art. 36 , alin. 2 lit.”e” alin.7, lit. “c” şi art. 62 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. – Se aprobă încheierea unui “Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială 
Strunga, judeţul Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din 
Republica Moldova”. 

Art.2. – Acordul menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre se va încheia pentru realizarea şi 
finanţarea unor obiective de investiţii ale Unităţii Administrativ Teritoriale Strunga, judeţul Iaşi, din 
România şi Unităţii Administrativ Teritoriale Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica Moldova, 
programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor 
acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie. 



Art.3. – Se împuterniceşte primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi- doamna Lazăr Mariana, să 
semneze pentru şi în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Strunga, “Acord de Cooperare între Unitatea 
Administrativ Teritorială Strunga, judeţul Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ Teritorială 
Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica Moldova”. 

Art.4. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.  

Art.5. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta hotărâre 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Dată astăzi 30.05.2018 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

MĂRĂCIUC  GHEORGHE  
 
 
 

Avizat  pentru legalitate,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .26. 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin Criveşti”, din domeniul public al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi 

 
 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile art. 121 din Constituţia României; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 
Având în vedere prevederile art. 874 şi 875 din Legea nr. 287/2009- Codul Civil al României; 
Având în vedere prevederile art. 27, alin.1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 124 din Legea  nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere cererea Parohiei ortodoxe Criveşti, înregistrată la nr. 1739/08.05.2018, prin care 

solicită darea în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin Criveşti”, din domeniul public al comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere referatul nr. 1979/29.05.2018 întocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalena-
consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin Criveşti”, din domeniul public 
al comunei Strunga, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere avizul  comisiei  de specialitate din cadrul  Consiliului local al comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin Criveşti”, din domeniul public al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”c” şi ”d”, alin.5, lit. “c” ,alin.6, lit.”c” şi art. 124 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 
Art.1. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin Criveşti”, din domeniul 

public al comunei Strunga, judeţul Iaşi,către Parohia ortodoxă Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi, pe o 
perioadă de 10 ani. 

Art.2. – Predarea-primirea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de protocol de predare- 
primire încheiat între cele două părţi. 



Art.3. – Se împuterniceşte primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi- doamna Lazăr Mariana, să 
semneze pentru şi în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Strunga, protocolul de predare-primire a 
imobilului menţionat la art.1   

Art.4. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.  

Art.5. – 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, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti,  precum şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Dată astăzi 30.05.2018 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

MĂRĂCIUC  GHEORGHE  
 
 
 

Avizat  pentru legalitate,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .27. 

privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de canalizare pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere: 
-   expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
- adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. nr. 631/20.03.2018 

înregistrată sub numărul 1216//30.03.2018;  
- prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.; 
- prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 

privire la aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de canalizare pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere avizul  comisiei  de specialitate din cadrul  Consiliului local al comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de canalizare pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art.36, alin. 2 lit.”d”şi alin.6, lit.”a”, punct 14 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de canalizare. 
Art.2. – Caietul de sarcini al serviciului de canalizare constituie anexă la prezenta hotărâre. 
Art.3. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta hotărâre 

primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, 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 30.05.2018 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

MĂRĂCIUC  GHEORGHE  
 

Avizat  pentru legalitate,  
Secretar  comună,  

Ureche Costel 
 
 



R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .28. 

cu privire la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 26 

 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere: 

          - expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
          - adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S., nr. 878/26.04.2018, 
înregistrată la Primăria comunei Strunga, judeţul Iaşi, sub nr.1776/10.05.2018; 

- nota de fundamentare A.R.S.A.C.I.S. cu privire la completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a 
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.; 

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și 
SC APAVITAL SA; 

- prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.; 
- prevederile Hotărârii Guvernului 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 şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 

privire la aprobarea completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.26; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga,judeţul 
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr.26; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”e”, 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 , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
Art.1. – Se acordă mandat special reprezentantului U.A.T. Strunga, judeţul Iaşi în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. 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 U.A.T. Strunga, judeţul Iaşi completarea prin Actul Adițional nr. 26 a Contractului de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația 
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. 

Art.2.- Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 
A.R.S.A.C.I.S., prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Strunga, 



judeţul Iaşi atribuțiile referitoare la completarea prin Actul Adițional nr. 26 a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația 
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. 

Art.3. – Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.R.S.A.C.I.S., Președintele Asociației, a 
Actului Adițional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 48/2009. 

Art.4. – Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A., cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale 
nr. 1-25 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 26 rămân neschimbate și își produc efectele. 

Art.5. – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL 
S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
hotărâre,primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 
 

Dată astăzi 30.05.2018 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
MĂRĂCIUC  GHEORGHE 

 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

URECHE  COSTEL 
 



R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .29. 

privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. 
referitor la cererea de aderare a Comunei Bozieni-judeţul Neamț, la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la 
Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S. 

 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

           Având în vedere: 
          - expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
          - adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S.,nr. 
876/26.04.2018, înregistrată la Primăria comunei Strunga, judeţul Iaşi sub nr.1775/10.05.2018; 
          - nota de fundamentare întocmită de A.R.S.A.C.I.S. privind acordarea expresă, în 
prealabil, a mandatului special, reprezentantului asociatului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire 
la cererea de aderare a comunei Bozieni,judeţul Neamț, precum și cu privire la aprobarea Actelor 
Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S; 
          - cererea de aderare nr. 663/01.03.2018 precum și Hotărârea de Consiliu Local nr. 15 din 
23.02.2018 a Comunei Bozieni, judeţul Neamț cu privire la aderarea la Asociația Regională a 
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.; 
 - hotărârea de Consiliu Local a membrului asociat ARSACIS privind desemnarea 
reprezentantului acestuia în A.R.S.A.C.I.S.; 
         - prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  
Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.; 
         -  prevederile Hotărârii de Guvern 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; 
         - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
cu 

privire la acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. 
referitor la cererea de aderare a Comunei Bozieni-judeţul Neamț, la Asociația Regională a 
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la 
Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei 
Strunga,judeţul 

Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 
acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la 
cererea de aderare a Comunei Bozieni-judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de 



Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul 
Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S;. 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”e”, 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 , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 

Art.1.- Se acordă mandat special reprezentantului U.A.T. Strunga, judeţul Iaşi în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., 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 U.A.T. Strunga, judeţul Iaşi, aderarea Comunei 
Bozieni,judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-A.R.S.A.C.I.S., 
precum și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă 
Canal Iași-A.R.S.A.C.I.S., conform Actului Adiţional nr. 21, respectiv nr. 22. 

Art.2. -  Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi 
– A.R.S.A.C.I.S. să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și 
pe seama U.A.T. Strunga, judeţul Iaşi, Actul Adițional nr. 21 la Actul Constitutiv și Actul 
Adițional nr. 22 la Statutul A.R.S.A.C.I.S.   

Art.3.  - Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și Statutului A.R.S.A.C.I.S., cu 
modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1-20 care nu contravin 
prevederilor Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 rămân neschimbate și își produc efectele. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
hotărâre,primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 
 

Dată astăzi 30.05.2018 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
MĂRĂCIUC  GHEORGHE 

 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

URECHE  COSTEL 
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