ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .30.
privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru şedinţa Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, din data de 29.06.2018
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 10 , alin. 1 din Hotărârea nr. 42/27.07.2016 aConsiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere faptul că domnul Mărăciuc Gheorghe- preşedintele de şedinţă ales pentru
perioada aprilie-iunie 2018, lipseşte motivat de la şedinţa Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, din data de 29.06.2018;
Având în vedere prevederile art. 36 şi 41 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. – Domnul consilier IACOB GHEORGHE se alege ca preşedinte de şedinţă pentru
şedinţa Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, din data de 29.06.2018.
Art.2. – Preşedintele de şedinţă ales va conduce şedinţele Consiliului Local, va semna
hotărârile adoptate şi procesul verbal al şedinţei.
Art.3. – În cazul lipsei preşedintelui de şedinţă ales la una din şedinţele convocate pe perioada
mandatului, se va proceda la alegerea altui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără
a se întrerupe mandatul de 3 luni.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre, primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, domnului Iacob Gheorghe, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
IACOB GHEORGHE
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. .31.
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 adresa nr. 84/08.06.2018 a Parohiei ortodoxe Fedeleşeni, comuna Strunga,
judeţul Iaşi, prin care solicită un sprijin financiar în sumă de 15.000 lei , pentru unele reparaţii
curente la Biserica din lemn , monument istoric, înscris în lista monumentelor istorice;
Având în vedere referatul nr. 2231/22.06.2018 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 unui sprijin financiar 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 ,

HOTĂRĂŞTE :
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 Hăbăşeşti – 15.000 lei;
- Parohia ortodoxă Fedeleşeni – 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 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
IACOB GHEORGHE

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. .32.
privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilului”Complex comercial
Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a Consiliului
local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către consiliul local şi
primărie
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
aprobarea lucrărilor de reabilitare la imobilul”Complex comercial Strunga”, în vederea amenajării
unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a Consiliului local, arhiva primăriei, precum
şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către consiliul local şi primărie;
Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
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 prevederile Hotărârii nr. 2/29.01.2018 a Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea Programului anual al achiziţiilor pe anul 2018 la nivelul
comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere Hotărârea nr. 59/30.10.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, prin care s-a aprobat achiziţionarea imobilului ”Complex comercial Strunga”;
Având în vedere referatul nr. 2229/22.06.2018 întocmit de doamna Olan Valentina –
consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la aprobarea lucrărilor de reabilitare la imobilul”Complex comercial Strunga”, în vederea
amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a Consiliului local, arhiva
primăriei;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilului”Complex
comercial Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a
Consiliului local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către
consiliul local şi primărie;
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 realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilului”Complex comercial
Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a Consiliului
local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către consiliul local şi
primărie;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”b” şi “d”, 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 realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilului”Complex
comercial Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a
Consiliului local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către
consiliul local şi primărie.
Art.2. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art.3. – 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, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul
control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
IACOB GHEORGHE

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. .33.
privind aprobarea alocării din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi,
pe anul 2018, a sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii din
comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa
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 faptul că Primăria comunei Strunga, judeţul Iaşi , este înfrăţită cu localitatea
Saint-Benoit din Franţa ;
Având în vedere referatul nr. 2230/22.06.2018 întocmit de doamna Olan Valentina –
consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la propunerea de alocare din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi pe anul 2018 a sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii din
comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa;
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 sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii din
comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa;
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 sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii din
comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”b” şi “d”, 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 alocarea din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pe anul 2018, a sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate de vizita unei
delegaţii din comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa.
Art.2. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.

Art.3. – 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, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul
control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
IACOB GHEORGHE

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. .34.
privind aprobarea Caietului de sarcini privind achiziţia directă a serviciului de menţinere , întreţinere şi
reparaţii a Sistemului de iluminat public 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 Caietului de sarcini privind achiziţia directă a serviciului de menţinere ,
întreţinere şi reparaţii a Sistemului de iluminat public din comuna Strunga, judeţul Iaşi, înregistrat la nr.
1987/29.05.2018;
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. 230/2006 a serviciului de iluminat public,cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile REGULAMENTULUI-CADRU din 20 martie 2007 al serviciului de
iluminat public, aprobat de Aprobat de Ordinul nr. 86 din 20 martie 2007;
Având în vedere referatul nr. 2265/26.06.2018, întocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalenaconsilier 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 Caietului de sarcini privind achiziţia directă a serviciului de menţinere , întreţinere şi
reparaţii a Sistemului de iluminat public din 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 privind achiziţia directă a serviciului de menţinere , întreţinere şi reparaţii a
Sistemului de iluminat public 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.”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 Caietul de sarcini privind achiziţia directă a serviciului de menţinere ,
întreţinere şi reparaţii a Sistemului de iluminat public din comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Art.2. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art.3. – 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, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
IACOB GHEORGHE
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. .35.
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 Poienari-judeţul Neamț, la Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 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.
1254/19.06.2018 înregistrată sub nr. 2275/26.06.2018;
- 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 Poienari-judeţul Neamț, precum și cu privire la aprobarea Actelor
Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.;
- cererea de aderare nr.1838/04.06.2018 precum și Hotărârea de Consiliu Local nr. 17 din
31.05.2018 a Comunei Poienari -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.;
- 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 AGA ARSACIS
referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari-judeţul Neamț, la Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la
Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.;
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 acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor
la cererea de aderare a Comunei Poienari-judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de
Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 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
Poienari-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. 23, respectiv nr. 24.
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.23 la Actul Constitutiv și Actul Adițional
nr.24 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. 1-22 care nu contravin
prevederilor Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 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 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
IACOB GHEORGHE

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. .36.
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. 28

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.
1254/19.06.2018 înregistrată sub nr. 2275/26.06.2018;
- raportul A.R.S.A.C.I.S. nr. 1134/06.06.2018 cu privire la solicitarea Operatorului
regional S.C. APAVITAL S.A. de modificare și completare a tarifelor pentru serviciile conexe;
- adresa nr. 20745/07.05.2018 emisă de S.C. APAVITAL S.A. privind nota de
fundamentare nr. 18392/24.04.2018 de actualizare/modificare a tarifelor serviciilor conexe
prestate terților, normele metodologice pentru tarifarea serviciilor conexe la terți și Decizia
Consiliului de Administrație S.C. APAVITAL S.A. nr. 34/25.04.2018;
- 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 constitutivcadru 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;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
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.28;
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 modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.28;

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 tarifelor pentru serviciile conexe;
-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. 28.
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 tarifelor pentru serviciile conexe,
- 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. 28.
Art.3. – Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.R.S.A.C.I.S., Președintele
Asociației, a Actului Adițional nr. 28 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. 1-27 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 28
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 29.06.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
IACOB GHEORGHE
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

