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

H O T Ă R Â R E A   NR.   .37. 
privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada iulie 2018- septembrie 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 a Consiliului 
local al 

comunei Strunga , judeţul Iaşi privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi  Funcţionare al 
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 35 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. – Domnul consilier SARAFINCIANU  GHEORGHE se alege ca preşedinte de 
şedinţă pentru perioada iulie 2018 – septembrie 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 Mărăciuc  Gheorghe, 
precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios 
administrativ. 

                                                                                    
 Dată astăzi 31.07.2018 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

SARAFINCIANU   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.   .38. 
pentru  aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga” 

 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 

privire la aprobarea Devizului general  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga”; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 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 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 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 Devizul general  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga” întocmit de S.C. Corams Grup S.R.L. ; 

Având în vedere referatul nr. 2634/30.07.2018  întocmit de doamna Burlacu Maria-
Magdalena – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, cu privire la aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului 
de investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga”; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul 
Iaşi, cu privire la aprobarea Devizului general pentru cheltuielile necesare realizării obiectivului 
de investiţii” Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga”;   
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 Devizului general pentru cheltuielile necesare realizării obiectivului de 



investiţii” Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga”;   

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”b” şi  alin.4,  lit.”d”  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 Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga” în sumă de 451.683 lei cu TVA. 

Art.2. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
hotărâre,primarului comunei Strunga,judeţul Iaşi,compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Dată astăzi 31.07.2018 

 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
SARAFINCIANU  GHEORGHE 

 
 
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

URECHE  COSTEL 


	H.C.L. nr. 37-38 din 31.07.2018

