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

H O T Ă R Â R E A   NR.   .47. 
privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie –noiembrie  2017 

 
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. 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. – Doamna consilier GHERASIM  MIHAELA-GEANINA  se alege ca preşedinte de 
şedinţă pentru perioada septembrie- noiembrie 2017. 

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, doamnei Gherasim Mihaela-Geanina, precum şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

                                                                                    Data astăzi 25.09.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
 

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.   .48. 
privind aprobarea modificării bugetului propriu al 

Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna septembrie  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 
septembrie  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 adresa nr. 4500/19.09.2017 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, prin 
care se comunică Decizia nr. 1151/19.09.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate di taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 

Având în vedere adresa Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, prin care se comunică 
Decizia nr. 1154/21.09.2017 privind alocarea de sume defalcate pentru cheltuielile descentralizate la 
nivelul  comunelor, oraşelor şi municipiilor,în vederea asigurării în trimestrul III 2017, a necesarului de 
cheltuieli la titlul II”Bunuri şi servicii” pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat , conform 
adresei I.S.J. nr. 10742/21.09.2017; 

Având în vedere adresa Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, prin care se comunică 
Decizia nr. 1156/22.09.2017 privind alocarea de sume defalcate pentru cheltuielile descentralizate la 
nivelul  comunelor, oraşelor şi municipiilor,în vederea asigurării în trimestrul III 2017, a necesarului de 
cheltuieli la titlul II”Bunuri şi servicii” pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat , conform 
adresei I.S.J. nr. 10742/21.09.2017; 

Având în vedere referatul nr.4090/25.09.2017 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 
septembrie 2017; 

Având în vedere referatul nr.4091/25.09.2017 întocmit de doamna Olan Valentina – consilier 
(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la 
aprobarea trecerii sumei de 688.463,11 lei din excedentul anului 2016, în secţiunea de dezvoltare a anului 
2017, pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii în anul 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 ,  

 
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 septembrie 2017, după cum urmează: 
   Venituri:                 Mii lei Ron   

Denumirea veniturilor Cod Trim.III 
Influenţă+/- 

Trim.IV 
Influenţă+/- 

Impozit pe clădiri PF 07.01.01 +10,00  
Impozit teren extravilan 07.02.03 +42,00  
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe 07.03.00 +6,00  
Sume defalcate din T.V.A.pt. 
finanţarea chelt. descentralizate la 
nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor 

11.02.02 -270,00+3,00= 
-267,00 

+180,00 
 

TOTAL INFLUENŢĂ 
VENITURI 

            
 

 
-209,00 

 
+180,00 

                                                                                                                                                                                                                              
Cheltuieli :                        Mii lei Ron  

Denumirea cheltuielilor Cod Trim.III 
Influenţă+/- 

Trim.IV 
Influenţă+/- 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 +35,30  
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 -0,70  
Contrib. accid. şi boli profesionale 10.03.06 +0,70  
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 +11,30(vp)  
Apa, canal, salubritate 20.01.04 -2,00  
Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 +2,00  
Mat. şi prest. serv. cu carac. 
funcţional 

20.01.09 +10,00  

Reparaţii curente 20.02 -5,50  
Pregătire profesională 20.13.00 -4,50  
Construcţii 71.01.01 +17,00 

(excedent) 
 

Alte active fixe(inclusiv reparaţii 
capitale) 

71.01.30 +7,00(excedent)  

Învăţământ 65.02 +3,00 +180,00 
Salarii de bază 10.01.01 +17,00 +171,10 
Alte sporuri 10.01.06 -12,00  
Fond pt. posturi ocupate prin cumul 10.01.10 -2,00  
Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11 -0,50 +8,80 
Contrib. asig. soc. de stat 10.03.01 -2,50 +0,10 
Alte bunuri şi servicii pt. întreţinere 
şi funcţionare 

20.01.30 -13,60  

Reparaţii curente 20.02 +7,30  
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 +9,30  
Asigurări şi asistenţă social 68.02 -270,00  



Salarii de bază 10.01.01 -146,70  
Contrib. asig. soc. de stat 10.03.01 -10,00  
Contrib. asig. de şomaj 10.03.02 -0,30  
Contrib. asig. soc. de sănătate 10.03.03 -3,30  
Contrib. accid. şi boli profesionale 10.03.04 0,00  
Contrib. conced. şi indemnizaţii 10.03.06 -0,70  
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 -109,00  
Alte serv. în dom. loc., serv. şi dezv. 
comunitară 

70.02 +78,00 
(excedent) 

 

Construcţii  71.01.01 +24,25 
(excedent) 

 

Alte active fixe 71.01.30 +53,75 
(excedent) 

 

Protecţia mediului 74.02 +46,70  
Apa, canal, salubritate 20.01.04 +46,70(vp)  
TOTAL  INFLUENŢĂ 
CHELTUIELI  

 -107,00 
(-107,00-102,00 
din excedent = 

-209,00) 

+180,00 

Art.2. -  Se aprobă trecerea sumei de sumei de 688.463,11 lei din excedentul anului 2016, în 
secţiunea de dezvoltare a anului 2017, pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii în anul 2017. 

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 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 25.09.2017 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
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.   .49. 
privind aprobarea dării în administrare a Grădiniţei cu 

Program normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, către Şcoala Gimnazială Strunga, judeţul Iaşi 
 

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

Iaşi, cu privire la darea în administrare a Grădiniţei cu Program normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul 
Iaşi, către Şcoala Gimnazială Strunga, judeţul Iaşi; 
 Având în vedere prevederile art. 112, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 – a Educaţiei Naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009-Codul Civil, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la 
darea în administrare a Grădiniţei cu Program normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, către Şcoala 
Gimnazială 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 darea în administrare a 
Grădiniţei cu Program normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, către Şcoala Gimnazială Strunga, 
judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”c”,  alin.5,  lit.”a”, art. 45, alin.3 şi art. 123, alin.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 ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E   : 

 
Art.1. – Se aprobă darea în administrare a Grădiniţei cu Program normal din satul Strunga, comuna 

Strunga, judeţul Iaşi,precum şi a terenului aferent construcţiei, către Şcoala Gimnazială Strunga, judeţul Iaşi. 
Art.2. – Se împuterniceşte Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, contractul de administrare cu Şcoala Gimnazială Strunga.  
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 Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Strunga, Şcolii Gimnaziale Strunga,precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi  -  
Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 25.09.2017 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 
 

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.   .50. 
privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de 

investiţii”Împrejmuire teren sport , sat Fărcăşeni, 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 Devizului general  pentru cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
”Împrejmuire teren sport, sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

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. 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 Hotărârii nr. 26/28.04.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea Programului anual al achiziţiilor pe anul 2017 la nivelul comunei 
Strunga, judeţul Iaşi;  

Având în vedere Devizul general  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
”Împrejmuire teren sport, sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”, întocmit de S.C. Fronea 
Services  S.R.L. ; 

Având în vedere referatul nr. 4020/19.09.2016  întocmit de doamna Olan Valentina – 
consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
”Împrejmuire teren sport, sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi” în sumă de 66.613,58 lei cu 
TVA; 

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”Împrejmuire teren sport, sat Fărcăşeni, 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 Devizului general pentru cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii”Împrejmuire 
teren sport, sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”;   

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 
”Împrejmuire teren sport, sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi” în sumă de 66.613,58 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 25.09.2017 

 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
 
 

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.   .51. 
aprobarea majorării indemnizaţiei lunare a 

primarului şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25% 
 
 
 

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

aprobarea majorării indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 
25%; 

Având în vedere prevederile art. 16, alin.2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice;  

Având în vedere referatul nr.3861/06.09.2017 întocmit de doamna Olan Valentina-consilier în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la majorarea 
indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25% ; 

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 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 ca obiect derularea proiectului de investiţii” „Modernizare drumuri în 
comuna Strunga, judeţul Iaşi”; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea majorării indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, cu 25%; 

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 majorării indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 
25%; 

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 majorarea indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, 

judeţul Iaşi, cu 25%, pe perioada implementării proiectului de investiţii” „Modernizare drumuri în 
comuna Strunga, judeţul Iaşi”. 

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 25.09.2017 

 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
 
 

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.   .52. 
privind desemnarea reprezentantului Consiliul local al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul 
şcolar 2017-2018 

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

desemnarea reprezentantului Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul şcolar 2017-2018; 

Având în vedere adresa nr. 623/07.09.2017 a Şcolii Gimnaziale Strunga, prin care se solicită 
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de Administraţie al şcolii; 

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul şcolar 2017-2018; 

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 Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul şcolar 2017-2018; 

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”d” şi alin.6,  lit.”a”, punct 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 

Art.1. – Se desemnează domnul Gabor Cristian-consilier local,reprezentantul Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul 
şcolar 2017-2018.  

Art.2. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta hotărâre, 
primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi, domnului Gabor Cristian, Şcolii Gimnaziale Strunga, precum şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi- Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 25.09.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

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.   .53. 
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și mandatarea doamnei Găucan Elena Tamara  pentru 
semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași 

 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea adoptării actului adițional nr. 2 al 

Documentului de poziție și mandatarea unei persoane pentru semnarea documentelor în cadrul ședinței 
Adunării Generale A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 
Având în vedere Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr. 101/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 

statului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei  Strunga, judeţul Iaşi, nr. 8/12.02.2008 
privind aprobarea asocierii comunei Strunga, judeţul Iaşi cu alte unități administrativ-teritoriale din județ 
în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, nr.12/10.04.2009 
privind aprobarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubritate A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi,  nr. 12/29.04.2011 
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție; 

Având în vedere adresa nr. 289/21.09.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru 
Salubritate A.D.I.S. Iași privind transmiterea spre aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de 
Poziție privind implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” 
și mandatarea unei persoane pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale 
A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubritate A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”e” şi 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 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 

 



Art.1. – Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. -  Se acordă mandat special doamnei Găucan  Elena-Tamara să exprime votul pentru 
comuna Strunga – în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate 
A.D.I.S. Iași în ședințele Adunării Generale ale acesteia. 

Art.3. - Se împuternicește doamna nominalizat la art. 2, să semneze legal valabil, în numele și 
pentru comuna Strunga,  Actul Adițional nr. 2 la Documentul de Poziție în cadrul ședinței AGA A.D.I.S. 
întrunită în acest sens.  

Art.4. – Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este persoana nominalizată la 
art.2 . 

Art.5. –Secretarul comunei Strunga , judeţul Iaşi va  comunica un  exemplar din prezenta hotărâre, 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamnei Găucan Elena-Tamara,Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul 
control legalitate acte şi contencios administrativ. 

                                                                                    Data astăzi 25.09.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
 

Avizat  pentru legalitate, 
Secretar comună,  

                                                                                                               Ureche Costel 
 
 

 


