ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .3.
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi
Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 58, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, 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,cu modificările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului M.F.P. nr. 3809/19.12.2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr.1/09.01.2019 a Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la încheierea exerciţiului bugetar al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi , pe anul 2018;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 263/21.01.2019 întocmit de doamna Filip
Rodica-consilier(contabil)-Compartiment financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi cu privire la aprobarea utilizării excedentului
bugetar al anului 2018 al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi,cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al
comunei 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 utilizării excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi;
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 utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, în sumă de 3.704.292,98 lei, pentru următoarele obiective:
- Achiziţionare şi instalare Sistem de supraveghere video IP în comuna Strunga, judeţul

Iaşi – 65.802 lei;
- Actualizare P.U.G. al comunei Strunga – 30.000 lei;
- Dotări clădire Complex Comercial Strunga – 52.600 lei;
- Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi – 138.635
lei;
- Lucrări de pietruire drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi – 300.000 lei;
- Achiziţie autogreder – 270.000 lei;
- Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Strunga, judeţul
Iasi – 227.545 lei;
- Lucrări de poduri şi podeţe în comuna Strunga, judeţul Iaşi – 105.375 lei;
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Strunga, judeţul Iaşi – 223.123 lei;
- Demolare şi construire grădiniţă cu program normal, sat Crivesti, comuna Strunga,
judeţul Iaşi – 134.000 lei;
- Modernizare şi reabilitare parc în comuna Strunga, judeţul Iaşi – 665.462 lei;
- Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi ( proiect F.E.A.D.R. în curs de
execuţie)– 1.491.750 lei;
Art.2. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil vor
aduce la îndeplinire prevederile 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 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR 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. .4.
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 Stăniţa,judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași –
A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul
A.R.S.A.C.I.S.
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere:
- adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S. nr.1882/03.12.2018,
înregistrată la noi cu nr. 4206/10.12.2018;
- nota de fundamentare nr.1881/03.12.2018 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 Stăniţa,judeţul Neamț, precum și cu privire la aprobarea Actelor Adiționale
nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.;
- cererea de aderare nr.4921/30.10.2018 precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din
26.10.2018, modificată de H.C.L. nr. 72/21.11.2018 a Comunei Stăniţa , 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 A.R.S.A.C.I.S. privind desemnarea
reprezentantului acestuia în A.R.S.A.C.I.S;
- expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
- 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 Stăniţa,judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv
Statutul A.R.S.A.C.I.S.;
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
acordarea 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 Stăniţa, judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 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 ,

HOTĂRĂŞTE :
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 Stăniţa, 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. 27, respectiv nr. 28.
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.27 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr.28 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. 1-26 care nu contravin prevederilor Actelor Adiționale
nr. 27 și nr. 28 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 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR 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. .5.
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere:
- adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S., nr. 1890/03.12.2018
înregistrată sub nr. 4207/10.12.2018;
- nota de fundamentare A.R.S.A.C.I.S. nr. 18901/03.12.2018 cu privire la modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009;
- 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 –
A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.;
- 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 modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29;
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 şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29;
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 ,
HOTĂRĂŞTE :
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, modificarea și 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., prin Actul Adițional nr. 29.
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 modificarea și 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., prin Actul Adițional nr. 29.

Art.3. – Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.R.S.A.C.I.S., Președintele Asociației, a
Actului Adițional nr. 29 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. 1-28 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 29 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 31.01.201
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR 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. .6.
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul
2019
Consiliul local al comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
Având în vedere referatul nr. 300/23.01.2019 al domnul Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la întocmirea Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire
la aprobarea Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, prin care se avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.2 lit.”d”, alin.6, lit.”a”,pct.2 şi pct.3 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 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019 conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. –Viceprimarul 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 şi viceprimarului comunei Strunga,compartimentului de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi –
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR IONEL
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
ANEXĂ
la Hotărârea nr.6/31.01.2019 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, cuprinzând
PLANUL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL – ANUL 2019
întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 416/2001,actualizată
Nr.
crt.
1.

Obiectiv
Reabilitarea islazului comunal.

2.

Lucrari de inretinere a
acostamentelor pe lungimea
drumurilor comunale si judetene
aflate pe raza comunei Strunga.

3.

Lucrari de intretinere in incinta
curtilor institutiilor publice din
comuna Strunga.

4.

Intretinerea santurilor si
podetelor de pe raza comunei
Strunga.
Intretinerea in sezonul rece a
drumurilor comunale si judetene
de pe raza comunei Strungadezapeziri.

5.

Actiuni si masuri intreprinse
Curatarea de maracinisuri, resturi
vegetale, imprastiat musuroaie de
pe pasunile comunale, imprastiat
ingrasamant.
Curatarea santurilor de scurgere a
apei rezultata din ploi si zapezi,
indepartarea resturilor vegetale, a
maracinisurilor, a gunoaielor,
intretinerea acostamentelor, cosit
vegetatie santuri si acostamente.
Indepartarea resturilor vegetale, a
gunoaielor, intretinerea
acostamentelor si repararea
gardurilor.
Indepartarea resturilor vegetale, a
maracinisurilor , a gunoaielor,
sapaturi manuale.
Indepartarea zapezii cu mijloace
mecanice si manuale, imprastierea
materialelor antiderapante, cai de
acces unitati publice si economice,
persoane vartsnice si bolnave .

Termen de
realizare
lunile
martieaprilie

Resurse

Responsabil

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

lunile nov.dec.
ian.-mar.

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

6.

Lucrari de curatare manuala a
albiilor paraurilor de pe raza
comunei Strunga.
Decolmatari

7.

Lucrari de intretinere a zonei
adiacente a scolilor si bisericilor
din comuna Strunga.

8.

Lucrari de restrangere a
deseurilor depozitate la rampe si
la depozitele neconforme de pe
raza comunei Strunga.
Curatenie si igenizare platforme
gunoi.

9.

Lucrari de intretinere a parcului
comunei Strunga.

10.

Curatat (decolmatat) iazul din
zona Consum-Coop Strunga.
Lucrari de intretinere la iazul
pentru adapat animale –
Bratulesti.
Lucrari de intretinere la iazul
pentru adapat animale –
Habasesti.
Lucrari de curatat gunoaiele din
zona iazului Bratulest.

11.

12.

13.

Indepartarea vegetatiei specifice,
crescute in albia paraurilor,
indepartarea gunoaielor depozitate
in aceste zone, decolmatarea
santurilor, podurilor, podetelor si
canalelor de scurgere, sapaturi
manuale
Indepartarea resturilor vegetale, a
gunoaielor, intretinerea
acostamentelor si repararea
gardurilor.
Colectarea selective a deseurilor
de materiale reciclabile, a
deseurilor solide rezultate in urma
demolarilor, lucrari manuale de
restrangere a deseurilor din zona
platformelor de gunoi si incarcare
in containere.
Curatat de frunze, taieri si corectii
de arbori si arbusti in parcul
Strunga (plantat arbori si arbusti).
Curatat manual fundul iazului.
Consolidat dig si reparat iazul
pentru adapat animale pe pasunea
satului Bratulesti – zona Hatas
Consolidat dig si reparat iazul
pentru adapat animale pe pasunea
satului Habasesti – zona Ponoare
Colectarea gunoaielor si
indepartarea vegetatiei din zona
iazului dintre satele Bratulesti si
Fedeleseni.

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

lunile
ianuariemai

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

lunile maiiulie
lunile maiiunie

Beneficiarii Legii
416/2001
Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai
Huminiuc
Mihai

lunile maiiunie

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

14.

15.

Lucrari de intretinere la
depozitele declarate inchise de pe
raza comunei Strunga.
Alte activitati de interes si utilitate
publica.

Colectarea gunoaielor si
transportul acestora la punctele
special amenajate de colectare
Asigurarea de combustibil solid
(lemn), diferite activitati de
intretinere si reparatii, ocazionate
de producerea unor fenomene
naturale (ploi torentiale, vant
puternic, incendii, cutremure,
inundatii, etc.)
Întocmit,
VICEPRIMAR,
AGAFIŢEI IOAN

permanent

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

interventii
ocazionale

Beneficiarii Legii
416/2001

Huminiuc
Mihai

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .7.
aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pe anul 2019
Consiliul local al comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
necesitatea aprobării numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019;
Având în vedere prevederile art. 86, 87 şi 88 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 6, alin.2 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 40 şi art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere referatul nr. 362/29.01.2019 întocmit de doamna Damian Elena, referent în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la propunerea
de a se aproba numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Strunga,
judeţul Iaşi,precum şi a numărului de indemnizaţii lunare de îngrijire pentru anul 2019 ;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019;
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 numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct. 2 şi pct. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 si 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 pentru anul 2019 un număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap de pe raza comunei Strunga , judeţul Iaşi .

Numărul de asistenţi personali poate fi suplimentat cu aprobarea Consiliului local, după
analizarea cererilor, la propunerea asistentului social din cadrul Primăriei comunei Strunga, judeţul
Iaşi.
Art.2. – Se aprobă plata unui număr de 35 indemnizaţii lunare de îngrijire pentru persoanele cu
handicap de pe raza comunei Strunga , judeţul Iaşi pentru anul 2019.
Art.3. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre, primarului comunei Strunga, judeţul Iasi, compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Institutiei Prefectului judeţului Iaşi
– Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Data astăzi 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR 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. .8.
privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la necesitatea aprobării Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019;
Având în vedere Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 la nivelul
comunei Strunga, judeţul Iaşi întocmit de compartimentul achiziţii publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi ;
Având în vedere referatul nr. 347/28.01.2019 întocmit de doamna Burlacu MariaMagdalena, consilier-responsabil cu achiziţiile publice cu privire la propunerea pentru aprobare
a Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 la nivelul U.A.T. Strunga, judeţul
Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.2,alin.3,lit.”b” din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea
formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al
achiziţiilor sectoriale;
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 proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,judeţul Iaşi,
cu privire la aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019 la nivelul
comunei 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 Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019 la nivelul comunei
Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”b”, alin.4, lit. “d” şi ”e” 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 Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, la nivelul
comunei Strunga, judeţul Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Compartimentul achiziţii publice şi financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ,va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre,primarului comunei Strunga, compartimentului achiziţii publice şi financiarcontabil,precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iasi – Serviciul control legalitate acte şi
contencios administrativ.
Dată astăzi 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
GABOR 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. .9.
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a comunei
Strunga, judeţul Iaşi
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a
comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 6, alin.2 şi art.9, alin.9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8 şi 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Având în vedere referatul nr. 292/23.01.2019 întocmit de domnul Scripcariu AlinŞtefănel- consilier , compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile
din proprietatea publică a comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin hotărâre a consiliului local;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,judeţul Iaşi,
cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a
comunei 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 Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a
comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”c”, alin.5, 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 Amenajamentul pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a
comunei Strunga, judeţul Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi ,va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre,primarului comunei Strunga, compartimentului agricol,precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iasi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
GABOR 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. .10.
privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga, judeţul
Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive prezentată şi susţinută de primarul U.A.T. Strunga,
doamna Lazăr Mariana iniţiatorul proiectului de hotărâre;
Având în vedere prevederile art. 61 , alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei
Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, modificat şi
completat prin Ordinul nr. 3529/2018 al M.E.N.;
Având în vedere adresa nr. 131/14.01.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi cu
privire la transmiterea avizului conform pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ pentru anul şcolar 2019-2020, de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, în vederea
adoptării hotărârii Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi,
cu privire la stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020;
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 stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga, judeţul
Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2012;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”d”, alin.6 , lit.”a” pct. 1 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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. - Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a

prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , Şcolii Gimnaziale Strunga , Inspectoratului
Şcolar Judeţean Iaşi precum şi Institutiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

Anexă
la Hotărârea nr.10/31.01.2019 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga , judeţul
Iaşi pentru anul şcolar 2019-2020

Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică(PJ)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
STRUNGA

Denumirea unităţilor de învăţământ arondate
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
CRIVEŞTI
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
FEDELEŞENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI
ŞCOALA PRIMARĂ BRĂTULEŞTI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR 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. .11.
privind modificarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu
data de 01.02.2019
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 40/28.07.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi,privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu
data de 01.07.2017;
Având în vedere expunerea de motive prezentată şi susţinută de primarul U.A.T. Strunga, doamna
Lazăr Mariana iniţiatorul proiectului de hotărâre;
Având în vedere prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României, republicată (r1);
Având în vedere prevederile art.1 alin.2 lit.”a”, art.19 alin.1 lit.”a”, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 56 din 19.12.2015 privind aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art.1, art.3 alin. 1 şi 4, art. 6, art. 8 - 9, art.10, art.11, art.15-16,art.2527, art.36 şi art. 38
precum și anexele VIII -IX din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire
la modificarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu data de
01.02.2019;
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 modificarea
coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu data de 01.02.2019;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 9 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 coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga,
județul Iași, începând cu data de 01.02.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea – cadru nr. 153/2017, ordonatorul principal de credite va stabili, prin
dispoziție,salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigramă Primăriei comunei Strunga,județul Iași,
astfel încât se se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.
Art.2. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi 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 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR 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. .12.
privind propunerile U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport judeţean de
persoane prin curse regulate
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 16 şi 17 din Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile adresei nr. 1785/18.01.2019 a Consiliului Judeţean Iaşi, cu privire la
furnizarea unor date necesare întocmirii Noului Program de transport judeţean de persoane prin curse
regulate, prin adoptarea de către consiliul local a unei hotărâri;
Având în vedere referatul nr. 397/31.01.2018 întocmit de domnul Agafiţei Ioan-viceprimarul
comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la propunerile U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului
Program de transport judeţean de persoane prin curse regulate;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire
la aprobarea propunerilor U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport judeţean de
persoane prin curse regulate;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
propunerilor U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport judeţean de persoane prin
curse regulate;
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 ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă propunerile U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport
judeţean de persoane prin curse regulate, după cum urmează :
- Cod traseu -101 Târgu-Frumos-Cucova-Fărcășeni, C2, plecare din Târgu- Frumos la ora 07:30,
întors Fărcășeni – ora 08:00,datorită nr. mare de călători , solicităm suplimentarea cursei sau
înlocuirea microbuzului cu 19 locuri, cu unul cu un număr mai mare (cel puțin 25 locuri);
- Cod traseu -035 Oțeleni- Iași, cursa întors care pleacă la ora 11:30 din Iași, datorită nr. mare de
călători care urcă din stația Tg. Frumos (12:30), cursa să fie efectuată cu un autobuz cu 42 de
locuri, atât în zilele pare, cât și impare;
- Cod traseu -035 Oțeleni- Iași, cursa întors care pleacă la ora 16:40 din Iași, datorită nr. mare de
călători care urcă din stația Tg. Frumos (17:40) cursa să fie efectuată cu un autobuz cu 42 de locuri,
atât în zilele pare, cât și impare.
Art.2. – Staţiile existente pe raza U.A.T. Strunga :
Cod traseu -101Târgu-Frumos-Cucova-Fărcășeni:
- Stație intersecție, DC 98 coordonate GPS 47.1591219,26.9485748;

-

Stație Cucova, coordonate GPS 47.1584522,26.9189647;
Stație intrare Fărcășeni, coordonate GPS 47.1576331,26.9035995;
Stație deal Fărcășeni coordonate GPS 47.1555392,26.8944114;
Cod traseu -035 Iași – Oțeleni și 036 Tg. Frumos- Oțeleni :
Stație intersecție DJ 280 coordonate GPS 47.1589266,26.9492187;
Stație Hăbășești DJ 280 coordonate GPS 47.1516166,26.9607987;
Stație Brătulești DJ 280 coordonate GPS 47.1263432,26.9669794;
Stație Fedeleșeni DJ 280 coordonate GPS 47.1233636,26.9764057;
Stație Strunga E583 coordonate GPS 47.168686,26.953386.

Art.3. – Înfiinţarea unui nou traseu , cu cel puţin două curse pe zi, una dimineaţa şi una la prânz, cu
un microbuz de 19 locuri pentru satele Criveşti şi Gura-Văii , localităţi componente ale comunei Strunga,
judeţul Iaşi.
Art.4. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.5. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre,primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 31.01.2019
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

