ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

H O T Ă R Â R E A NR. .42.
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna
august 2017
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna
august 2017;
Având în vedere adresa nr. 4012/23.08.2017 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, prin
care se comunică Decizia nr. 1098/22.08.2017 privind redistribuirea între unităţi administrativ teritoriale
a finanţării necesare plăţii salariilor personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în
trimestrul III 2017, conform adresei I.S.J. nr. 8710/22.08.2017 şi a drepturilor prevăzute în Legea nr.
85/2016, conform adresei I.S.J. nr.8711/22.08.2017;
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.3687/24.08.2017 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
august 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 august 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 ,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pe luna august 2017, după cum urmează:
Venituri:
Denumirea veniturilor
TOTAL INFLUENŢĂ
VENITURI
Donaţii şi sponsorizări
Cheltuieli :
Denumirea Cheltuielilor
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Sporuri pt. condiţii de muncă
Indemnizaţii consilieri
Alte drepturi salariale în bani
Salarii de bază
Contrib. asig. soc. de stat
Contrib. asig. de şomaj
Contrib. asig. soc. de sănătate
Contrib. accid şi boli profesionale
Furnituri de birou
Materiale pt. curăţenie
Apa,canal, salubritate
Materiale şi prest. serv. cu carac
funcţional
Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi
funcţionare
Alte chelt. cu bunuri şi servicii
Asociaţii şi fundaţii
Ordine publică şi siguranţă
naţională
Materiale şi prest. serv. cu caract.
funcţional
Învăţământ
Salarii de bază
Fond aferent plaţii cu ora
Contrib. asig. soc. de stat
Contrib. asig. soc. de sănătate
Materiale şi prestş serv. cu caract.
funcţional
Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi
funcţionare

Cod
11.02.02
37.02.01

Cod
51.02
10.01.05
10.01.12
10.01.30
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20.01.01
20.01.02
20.01.04
20.01.09

Mii lei Ron
Trim.III
Trim.IV
Influenţă+/Influenţă+/+17,00
-10,00
+13,00
+4,00

-10,00
0,00

Mii lei Ron
Trim.II
Trim.IV
Influenţă+/Influenţă+/+5,50
0,00
-5,60
0,00
+5,60
0,00
-5,00
0,00
+1,00
0,00
+0,40
0,00
+0,60
0,00
-1,00
0,00
-0,50
0,00
-2,90
0,00
-3,00
0,00
-5,00
0,00
+4,00
0,00

20.01.30

+10,00

0,00

20.30.30
59.11
61.02

+2,90
+4,00
-10,00

0,00
0,00
0,00

20.01.09

-10,00

0,00

65.02
10.01.01
10.01.11
10.03.01
10.03.03
20.01.09

+13,00
+22,60
-10,00
+0,30
+0,10
+1,20

-10,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.01.30

-1,20

0,00

Cultură, recreere şi religie
Salarii de bază
Contrib. asig. soc. de stat
Contrib. asig. de şomaj
Contrib. asig. soc.de sănătate
Contrib. acid. şi boli profesionale
Contrib. conc. şi indemnizaţii
Alte chelt. cu bunuri şi servicii
Alte serv. în dom. loc. serv. şi dezv.
Comunitare
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli neeligibile FEADR 20142020
Construcţii
Alte active fixe
Transporturi
Maşini,echip. şi mijloace de transport

67.02
10.01.01
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20.30.30
70.02

+8,50
+3,50
+0,50
+0,10
+0,20
+0,10
+0,10
+4,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56.04.03
58.04.03

-61,22
+61,22

0,00
0,00

71.01.01
71.01.30
84.02
71.01.02

+180,00
-180,00
+10,60
+10,60
(excedent)
+17,60

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL INFLUENŢĂ
CHELTUIELI

-10,00

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 25.08.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
BUTNARIU IOAN

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. .43.
privind aprobarea modificării Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin
Actul Adițional nr.21
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. 1076/27.07.2017 înregistrată sub numărul 3468/07.08.2017;
Având în vedere nota de fundamentare A.R.S.A.C.I.S. nr. 839 din 07.06.2017, precum și
nr. 1074/27.07.2017 cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009;
Având în vedere nota de fundamentare prezentată şi susţinută de primarul Comunei
Strunga,doamna Lazăr Mariana, iniţiatorul proiectului de hotărâre ;
Având în vedere 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.;
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere 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;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, republicată;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.21;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, cu privire la aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.21;
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 Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.21;
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 Comunei Strunga în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor 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 Comunei Strunga, modificarea prin Actul Adițional nr.
21 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și
S.C. APAVITAL S.A.
Art.2. – Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi –
A.R.S.A.C.I.S., prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele şi pe seama
Comunei Strunga atribuțiile referitoare la modificarea prin Actul Adițional nr. 21 a Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.
Art.3. – Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.R.S.A.C.I.S., Președintele
Asociației – dl. Victor Chirilă, a Actului Adițional nr. 21 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor 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. 1-20 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 21
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 judeţul Iaşi, va comunica un exemplar
din prezenta hotărâre primarului comunei Strunga , Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă –
Canal Iasi – A.R.S.A.C.I.S.,S.C. APAVITAL S.A.,precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi
- Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Anexă:
- Actul Adițional nr.21 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare, nr. 48/2009.
Dată astăzi 25.08.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
BUTNARIU IOAN

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. .44.
privind desemnarea reprezentantului comunei
Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S .
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile adresei nr. 580/13.04.2017 a Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S. , cu privire la desemnarea reprezentantului
comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –
A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi aprobat în conformitate cu prevederile H.G. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice ;
Având în vedere prevederile art. 10, alin.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere faptul ca unitatea administrativ-teritoriala Strunga , judeţul Iaşi este
membru al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S .;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S .;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 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 desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 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 aprobă desemnarea reprezentantului legal al comunei Strunga, judeţul Iaşi în
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., în persoana doamnei
Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Art.2. –Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, îşi poate delega calitatea de reprezentant
legal al comunei Strunga,judeţul Iaşi în Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –
A.R.S.A.C.I.S., prin dispoziţie.

Art.3. - Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi judeţul Iaşi, va comunica un exemplar
din prezenta hotărâre primarului comunei Strunga , Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă –
Canal Iasi – A.R.S.A.C.I.S.,precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control
legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 25.08.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
BUTNARIU IOAN

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. .45.
privind aprobarea întocmirii unor Rapoarte de
evaluare
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerile de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la aprobarea întocmirii unor Rapoarte de evaluare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu
destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere adresa nr. 10/18.01.2017 a S.C. Felimar S.R.L. cu sediul social în
localitatea Doljeşti, judeţul Neamţ, înregistrată la nr. 246/19.01.2017, prin care solicită
cumpărarea terenului aferent Magazinului sătesc din satul Fărcăşeni, precum şi terenul aferent al
Magazinului sătesc din satul Brătuleşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi, motivat de faptul că
societatea deţine acte de vânzare-cumpărare pentru cele două spaţii;
Având în vedere cererea doamnei Chiriac Laura-Elena domiciliată în satul Hăbăşeşti,
comuna Strunga, judeţul Iaşi, înregistrată la nr. 673/21.02.2017, prin care solicită cumpărarea
terenului aferent Magazinului sătesc din satul Hăbăşeşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi, motivat
de faptul că susnumita deţine acte de vânzare-cumpărare pentru acest spaţiu;
Având în vedere faptul că suprafeţele de teren aferente imobilelor mai susmenţionate
aparţin domeniului privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi, domeniu însuşit prin H.C.L. Strunga
nr. 35/30.06.2017;
Având în vedere prevederile art. 123, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi, cu privire la aprobarea întocmirii unor Rapoarte de evaluare;
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 întocmirii unor Rapoarte de evaluare;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”c”, alin.5, lit.”b” şi art. 123 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 întocmirea Rapoartelor de evaluare pentru spaţiile medicale
concesionate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii
cu destinaţia de cabinete medicale , în vederea stabilirii preţului de piaţă.
Art.2. – Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare pentru terenurilor aferente
construcţiilor ce au aparţinut Consumcoop Strunga şi au fost înstrăinate(Magazin sătesc în satul
Fărcăşeni, Magazin sătesc în satul Brătuleşti şi Magazin mixt în satul Hăbăşeşti, comuna
Strunga, judeţul Iaşi), în vederea vânzării acestor suprafeţe de teren în conformitate cu

prevederile art. 123, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. – Se aprobă întocmirea Raportului de evaluare pentru spaţiul denumit”Farmacie”
în vederea închirierii prin licitaţie publică a acestui spaţiu.
Art.4. - Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi judeţul Iaşi, va comunica un exemplar
din prezenta hotărâre primarului comunei Strunga,compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi,precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 25.08.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
BUTNARIU IOAN

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. .46.
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţii”Înfiinţare
sistem distribuţie gaze naturale în comuna 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 întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţii”Înfiinţare
sistem distribuţie gaze naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art.3, alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
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 prevederile H.G. 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. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul
Iaşi,cu privire
la aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţii”Înfiinţare sistem
distribuţie gaze naturale în 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 întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţii”Înfiinţare sistem
distribuţie gaze naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi”;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”d” şi alin.6, lit.”a”, punct 14 din Legea

nr. 215/2001a 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 întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de
investiţii”Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi”.
Art.2. - Sumele necesare în vederea executării studiului de fezabilitate pentru obiectivul
menţionat la art.1 se vor aloca din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi.
Art.3. - Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici vor fi supuşi spre aprobare
Consiliului local al 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, compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 25.08.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
BUTNARIU IOAN

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună ,
URECHE COSTEL

