
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. 
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iulie 

2017 
 
Consiliul local al  comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017  a  bugetului de stat pe anul 2017; 
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. 17/29.03.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,  

judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, pe anul 2017;  

Având în vedere referatul nr. 3318/27.07.2017 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 
iulie 2017; 

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 iulie 2017; 

Având în vedere avizele comisiilor  de specialitate din cadrul  Consiliului local al comunei 
Strunga , judeţul Iaşi,  prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea modificării   bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 
luna iulie 2017 ; 

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. – Se aprobă modificarea  bugetului propriu  al Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, pe luna iulie 2017, după cum urmează: 
     Venituri:                 Mii lei Ron                                                                                                                                                                                                                 
Denumirea veniturilor Cod                          Trim.III 

Influienţă+/- 
TOTAL INFLUENŢĂ 
VENITURI 

              - 3.392,50 

Sume alocate din bug. A.F.I.R. pt. 
proiect  din PNDR 2014-2020 

43.02.31 180,50 

Sume primite în contul plăţilor 48.02.04.01 950,00 



efectuate în anul curent 
Prefinanţare  48.02.04.03 2.262,00 

 
 
     Cheltuieli :                         Mii lei Ron  
Denumirea cheltuielilor Cod Trim.II 

Influenţă+/- 
Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 -21,41 
Sporuri pt. condiţii de muncă 10.01.05 -10,00 
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 +10,00 
Vauchere de vacanţă 10.02.06 +17,40 
Alte chelt. cu bunuri şi servicii 20.30.30 -17,40 
Reparaţii curente 20.02 -39,41(29,41comision FNGC,10 

şcoală) 
Maşini, echipamente şi mijl. de 
transport 

71.01.02 +18,00 

Învăţământ 65.02 +10,00 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 +10,00 
Cheltuieli neeligibile 56.04.03 -48,50 
Alte active fixe 71.01.30 +48,50 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 -18,00 
Alte active fixe 71.01.30 -18,00 
Transporturi 84.02 +3.421,91 
Comisioane şi alte costuri aferente 
împrumuturilor externe 

20.24.02 29,41 

Cheltuieli neeligibile 56.04.03 -95,43 
Finanţare externă nerambursabilă 58.04.02 3.392,50 
Cheltuieli neeligibile 58.04.03 95,43 
TOTAL  INFLUENŢĂ 
CHELTUIELI  

 3.392,50 

                      
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 28.07.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
BUTNARIU  IOAN  

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.   .39. 
privind aprobarea valorii de investiţie a 

proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, solicitarea scrisorii de garanţie din 
partea F.N.G.C.I.M.M. S.A.  I.F.N. şi  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al proiectului 

 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 69/20.10.2015 a Consiliului local al comunei Strunga, 

judeţul Iaşi, cu privire la implementarea proiectului de investiţii ”Modernizare drumuri în comuna 
Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la 
aprobarea valorii de investiţie a proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, 
solicitarea scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A.  I.F.N. şi  aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al proiectului; 

Având în vedere Contractul de finanţare nr. C 0720RN00011512400120/12.09.2016 şi actele 
adiţionale ulterioare încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale; 

Având în vedere prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale; 

Având în vedere referatul nr. 3319/27.07.2017 întocmit de doamna Olan Valentina – consilier 
(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , cu privire la 
aprobarea valorii de investiţie a proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, 
solicitarea scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A.  I.F.N. şi  aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al proiectului; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul 
Iaşi, cu privire la aprobarea valorii de investiţie a proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, 
judeţul Iaşi”, solicitarea scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A.  I.F.N. şi  aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al proiectului; 

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 
valorii de investiţie a proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, solicitarea 
scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A.  I.F.N. şi  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
al proiectului; 

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. – Se aprobă valorea  de investiţie a proiectului „Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, 
în valoare totala de 5.428.800,00 lei din care valoare eligibilă 4.524.000,00 lei şi valoare neeligibilă 
904.800,00 lei,conform contractului de finanţare nr. C 0720RN00011512400120 din 12.09.2016 – 
completat şi modificat prin actele adiţionale ulterioare.  

Art.2. – Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N., reprezentând  
100 % (2.262.000,00 lei) din valoarea avansului de  2.262.000,00 lei din cadrul Contractului de finanţare 
nr. C 0720RN00011512400120 din 12.09.2016 – completat şi modificat prin actele adiţionale ulterioare.  

Art.3. – Se aprobă plata comisionului de garantare pentru obţinerea scrisorii de garanţie în valoare 
de 29.406,00 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.4. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate a 
Scrisorii de garanţie şi pentru derularea proiectului „Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”. 

Art.5. – Primarul comunei Strunga , judeţul Iaşi , va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.6. - 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 28.07.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
BUTNARIU  IOAN  

 
 

 
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.   .40. 
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 

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

aprobarea grilei de salarizare pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, 
județul Iași; 

Având în vedere Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr.  
3304  din 26.07.2017; 

Având în vedere referatul întocmit de domnul Ureche Costel, secretarul comunei Strunga, judeţul 
Iaşi,  înregistrat la nr. 3305 din 26.07.2017,  prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre 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 ; 

Având în vedere prevederile H.C.L. Strunga nr. 17/29.03.2017 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2017; 

Având în vedere referatul de specialitate  înregistrat la nr. 3313 din   27.07.2017 al  
consilierului(contabil) doamna Olan Valentina din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei 
Strunga,  prin care solicită Consiliului Local al comunei Strunga aprobarea:,,salariilor de bază pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași” referat întocmit în temeiul prevederilor 
art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere procesul-verbal de consultare a funcționarilor publici și a personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , județul Iași, prin care s-a realizat 
consultarea prevăzută la art. 11 alin 1  din  Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, înregistrat la nr. 3306 din 26.07.2017 ; 

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. 81 din 16.12.2015 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.4, art. 6, art.  8 - 9, art.10, art.11,   art.15-16,art.25-27, 

art.36 şi art. 38 alin. (2) lit. b)  precum și anexele VIII -IX din Legea-cadru nr.153/2017  privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile Legii 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
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. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat 
în plată , cu modificările și completările ulterioare;  

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

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 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; 

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 ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E   : 

 
 

Art.1. - (1)  Se aprobă  salariile  de bază pentru funcționarii publici și personalul  contractual din 
cadrul  aparatului de specialitate al  primarului  comunei Strunga, județul Iași,  conform   Anexei    care 
face  parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01 iulie 2017 . 
             (2) 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. - Începând cu data adoptării prezentei hotărâri,având în vedere creșterile salariale acordate 
personalului din cadrul Primăriei comunei Strunga, județul Iași , precum și obligativitatea respectării 
condiției de încadrare în sumele aprobate ca și cheltuieli de personal în bugetul propriu, nu se va mai 
acordă sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15 % din  salariul de bază 
corespunzător timpului lucrat, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei 
comunei Strunga, județul Iași. 

Art.3. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.4. - 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 28.07.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
BUTNARIU  IOAN  

 
 

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  

 
A N E X Ă 

la Hotărârea 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 
 

I. Salarii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate pe compartimente funcţionale 
 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional Nivelul 

studiilor 

Funcții publice Gradație 

Salarii de 

bază- LEI 

Coeficienți 0 1 

(7,5%) 

2 

(5%) 

3 

(5%) 

4 

(2,5%) 

5 

(2,5%) 

1. Auditor , grad profesional superior S. 3.915 2.70 3.915 4.208 4.418 4.638 4.753 4.871 

grad profesional principal S. 3.770 2.60 3.770 4.053 4.256 4.469 4.581 4.696 

grad profesional asistent  

S. 

 

3.625 

 

2.50 

 

3.625 

 

3.897 

 

4.092 

 

4.297 

 

4.404 

 

4.514 

2. Consilier,  grad profesional 

superior 

S. 3.770 2.60 3.770 4.053 4.256 4.469 4.581 4.696 

grad profesional principal S. 3.625 2.50 3.625 3.897 4.092 4.297 4.404 4.514 

grad profesional asistent S. 3.480 2.40 3.480 3.741 3.928 4.124 4.227 4.333 

grad profesional debutant S. 3.335 2.30 3.335 - - - - - 

3. Referent grad profesional superior M. 2.900 2.00 2.900 3.118 3.274 3.438 3.524 3.612 

grad profesional principal M. 2.755 1.90 2.755 2.962 3.110 3.266 3.348 3.432 

grad profesional asistent M. 2.610 1.80 2.610 2.806 2.946 3.093 3.170 3.249 

grad profesional debutant M. 2.465 1.70 2.465 - - - - - 

 
II. Salarii pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate pe compartimente funcţionale 

 



Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional Nivelul 

studiilor 

Funcții publice Gradație 

Salarii de 

bază- LEI 

Coeficienți 0 1 

(7,5%) 

2 

(5%) 

3 

(5%) 

4 

(2,5%) 

5 

(2,5%) 

1. Consilier de specialitate/referent  
grad  I A(consilier primar) 

S. 2.900 2.00 2.900 3.118 3.274 3.438 3.524 3.612 

2. Muncitor calificat I G, M 2.465 1.70 2.465 2.650 2.783 2.922 2.995 3.070 

Calificat II G, M 2.320 1.60 2.320 2.494 2.619 2.750 2.819 2.890 

Calificat III G, M 2.175 1.50 2.175 2.338 2.455 2.578 2.642 2.708 

Calificat IV G, M 2.030 1.40 2.030 2.182 2.291 2.406 2.466 2.528 

3. Șofer I G, M 2.233 1.54 2,233 2,400 2.520 2.646 2,712 2.779 

Șofer II G, M 2.175 1.50 2.175 2.338 2.455 2.578 2.642 2.708 

4. Şef formaţie pompieri G,M 2.320 1.60 2.320 2.494 2.619 2.750 2.819 2.890 

5. Îngrijitor G,M 2.175 1.50 2.175 2.338 2.455 2.578 2.642 2.708 

6. Bibliotecar,treapta IA M. 2.610 1.80 2.610 2.806 2.946 3.093 3.170 3.249 

Treapta I M. 2.465 1.70 2.465 2.650 2.783 2.922 2.995 3.070 

Treapta II M. 2.320 1.60 2.320 2.494 2.619 2.750 2.819 2.890 

Debutant M. 2175 1.50 2.175 - - - - - 

7. Sofer microbuz scoala G,M 2.175 1.50 2.175 2.338 2.455 2.578 2.642 2.708 

8. Asistent personal G, M 1.465 1.01 1.465 1.575 1.654 1.737 1.780 1.824 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

BUTNARIU  IOAN  
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.   .41. 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Strunga nr.42 din 27.07.2016 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi 

 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere referatul nr. 3307/27.07.2017 întocmit de domnul Ureche Costel, secretarul comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la solicitarea către  Consiliului Local al comunei Strunga,judeţul Iaşi să adopte o 
hotărâre de consiliu prin care să se aprobe modificarea art.76 din  Hotărârea Consiliului Local al comunei Strunga 
nr.42 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art.34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.G.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Strunga nr.42 din 27.07.2016 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”a” şi  alin.3,  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. –(1)Se aprobă  modificarea art. 76 alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al comunei Strunga, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei  Strunga nr. 42 din 
27.07.2016,  în sensul că perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, pentru participarea la şedinţele ordinare ale 
consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierii locali primesc o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul 
de 10% din indemnizaţia lunară cuvenită primarului.                    
                      (2) Toate celelalte prevederile ale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
comunei Strunga rămân în vigoare. 

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 28.07.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
BUTNARIU  IOAN  

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

URECHE  COSTEL
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