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

H O T Ă R Â R E A   NR.   .5. 
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere expunerea de motive a primarului 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 Legii nr. 2/2018  a  bugetului de stat pe anul 2018; 
Având în vedere prevederile art. 39 , alin. 6 din  Legea  nr. 273/2006  privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile adresei nr. 227/09.01.2018   a Direcţiei Generale Regionale 

a Finanţelor Publice  Iaşi-  Activitatea  Trezorerie şi Contabilitate Publică- Serviciul   Sinteză şi 
Asistenţa  Elaborarii şi Execuţiei  Bugetelor Locale, cu privire la comunicarea cotelor defalcate din 
impozitul pe venit estimate a se încasa în perioada 2018-2021;sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru anul 2018 şi estimări pentru 2019-2021;sume din cota de 17,25% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018, respectiv sume din 
cota de 18,5% repartizate conform art.33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru anii 2019-2021, în baza Deciziei nr.5/09.01.2018 a 
Directorului general al D.G.R.F.P. Iaşi; 

Având în vedere prevederile adresei nr. 328/17.01.2018  a Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice  Iaşi-  Activitatea  Trezorerie şi Contabilitate Publică- Serviciul   Sinteză şi 
Asistenţa  Elaborarii şi Execuţiei  Bugetelor Locale, cu privire la comunicarea sumelor din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor,oraşelor şi 
municipiilor, aprobate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018, repartizate prin Decizia nr.28/16.01.2018 
a Directorului general al D.G.R.F.P. Iaşi; 

Având în vedere prevederile adresei nr. 1970/18.01.2018 a Consiliului Judeţean Iaşi, urmare a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.2/18.01.2018, cu privire la transmiterea repartizării pe anul 2018 a 
sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziţia Consiliului judeţean din cotele defalcate din 
impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din 
judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală şi estimările pentru anii 2019-2021 privind repartizarea procentului de 20% di cotele 
şi sumele defalcatedin unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform Legii nr.2/2018 a 
bugetului de stat pe anul 2018 şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 
completările ulterioare; 



Având în vedere prevederile adresei nr. 435/31.01.2018 a Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice  Iaşi, cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru bugetele locale, alocate judeţului Iaşi prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pentru 
anul 2018; 

Având în vedere prevederile adresei nr.614/06.02.2018 a Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice  Iaşi-  Activitatea  Trezorerie şi Contabilitate Publică- Serviciul   Sinteză şi 
Asistenţa  Elaborarii şi Execuţiei  Bugetelor Locale, cu privire la comunicarea sumelor sumelor din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor,oraşelor şi 
municipiilor, aprobate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018, repartizate prin Decizia 
nr.2885/06.02.2018 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iaşi, pentru finanţarea de bază a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat-cheltuieli prevăzute la art. 104, alin.2,lit.”b-d” din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011; 

Având în  vedere referatul nr.554/12.02.2018 întocmit de doamna Olan Valentina – consilier în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi cu privire la propunerile  
pentru bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pe anul 2018, pe 
secţiuni,capitole, subcapitole şi paragrafe , precum şi estimările pe anii 2019-2021; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul 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 avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, care avizează favorabil dezbaterea şi 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. 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 bugetul  propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru 
anul 2018  şi a estimărilor  pentru anii 2019-2021, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 
 Art.2. – Se aprobă introducerea în bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, pe anul 2018, a sumei de 2.998.000 lei din excedentul anului 2017,la secţiunea 
dezvoltare(pentru investiţii).  

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, Directiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice  Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi 
contencios administrativ. 

 Dată astăzi 14.02.2018 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

BOLOG   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.   .6. 
privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea celor două contracte de concesiune 

privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de 
transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale  în județul Iași 

 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile : 
- Expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea 

documentației de atribuire pentru delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de 
colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale  în județul Iași;  

- Documentul de Poziție privind modul de implementare al proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” și actele adiționale nr. 1 și 2 la Documentul de 
Poziție”;  

- Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitată pentru 
Salubritate A.D.I.S. Iași; 
       -  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și 
completările ulterioare; 

-   Legii 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților modificată prin Legea 99/2014 
republicată; 

- Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările și 
completările ulterioare;  

-  H.G. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii din Legea 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiune de servicii; 

-  Contractul de Finanțare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul 
Iași” nr. 69/30.05.2017, încheiat între Consiliul Județean Iași și M.D.R.A.P.F.E.; 

- Adresa de înaintare spre aprobare a documentațiilor de atribuire transmisă de către A.D.I.S. Iași 
nr. 57/31.01.2018; 

-  Proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la 
aprobarea 
documentației de atribuire pentru delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de 
colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale  în județul Iași;  

- 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 



documentației de atribuire pentru delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de 
colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale  în județul Iași;  

Având în vedere necesitatea aprobării documentației de atribuire a Contractelor de delegare prin 
concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E   : 

 
Art.1. – Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a următoarelor activități 

componente ale serviciului de salubrizare la nivelul U.A.T. Strunga, sub forma gestiunii delegate: 
a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

c) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale și deșeuri similar; 
d) sortarea deşeurilor municipale și a deșeurilor similar; 
e) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similar. 

 
Art.2. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în județul Iași prevăzut în anexa nr. 1.  
 

Art.3. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii operării stațiilor de transfer 
și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași prevăzută  în anexa nr. 2. 
 

Art.4. – Se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune privind delegarea 
activității de colectare și transport a deșeurilor în județul Iași, prevăzută în anexa nr. 3, constituită din 
următoarele documente: 

• Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și 
transport a deșeurilor municipale în județul Iași; 

• SecțiuneaI - Fișa de date a concesiunii;  
• Secțiunea II - Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a 

deșeurilor municipale în județul Iași; 
• Secțiunea III - Formulare;  
• Secțiunea IV - Contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor 

municipale în județul Iași.  
 

Art.5. – Se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune privind delegarea 
activității de operare a instalațiilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Iași” ce conține următoarele documente ce sunt cuprinse în anexa nr. 4: 



• Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activității de operarea a 
instalațiilor aferent SMID în județul Iași;  

• Secțiunea I - Fișa de date a concesiunii;  
• Secțiunea II - Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de operare a stațiilor de 

transfer și a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în județul Iași; 
• Secțiunea III - Formulare;  
• Secțiunea IV - Contract de delegare a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a 

instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în județul Iași. 
 

Art.6. – Se mandatează doamna  Găucan Elena-Tamara, referent în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, reprezentant  al U.A.T. Strunga, ca în numele și pentru 
comuna Strunga, U.A.T. Strunga, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași documentațiile menționate la art. 2 -  5 așa 
cum sunt ele  prevăzute în Anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 

Art.7. - Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. 
Iași, pentru: 

a) publicarea anunțurilor de participare aferente procedurilor de atribuire a contractelor prevăzute 
la art.4 și 5;  

b) publicarea documentațiilor de atribuire prevăzute la art. 4 și art. 5, efectuarea oricărui act 
necesar derulării procedurii de atribuire: elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii 
economiciinteresați,efectuarea modificărilor documentațiilor de atribuire și a documentelor aferente 
solicitate de A.N.A.P./alte instituții cu atribuții în acest sens, efectuarea modificărilor și a completărilor 
documentațiilor de atribuire și a documentelor aferente în conformitate cu schimbările legislative, 
evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului de concesiune, elaborarea rapoartelor 
și a oricăror documente din cadrul procedurii de licitație. 
 

Art.8. – Se mandatează Președintele A.D.I.S. Iași să semneze, în numele și pe seama comunei 
Strunga, U.A.T. Strunga, contractele de delegare de gestiune prin concesiune privind  delegarea 
activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a instalațiilor 
aferente proiectului S.M.I.D. în județul Iași.  
 

Art.9. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi judeţul Iaşi,va comunica un exemplar din 
prezenta hotărâre, primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamnei Găucan Elena-Tamara, Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Iaşi – Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 Dată astăzi 14.02.2018 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

BOLOG   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.   .7. 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”REABILITARE, 

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, CORP C, 
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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”REABILITARE, 
MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, CORP C, 
COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”; 

Având în vedere referatul nr. 533/12.02.2018 al compartimentului achiziţii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, 
CORP C, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, întocmit de S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L.; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 120 şi ar. 121, alin. 1 şi 2 din Constituţia României, republicată; 
Având în vedere prevederile art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Având în vedere prevederile art. 7, alin.2 şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 20 şi 21 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; 
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, 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 oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală- P.N.D.L.  2017-2020(etapa a II-a a P.N.D.L. instituită prin art. III din  O.U.G. 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”REABILITARE, 
MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, CORP C, 
COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”; 



Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”REABILITARE, 
MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, CORP C, 
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 necesitatea, oportunitatea, potenţialul economic şi implementarea proiectului 

de investiţii”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
FĂRCĂŞENI, CORP C, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, denumit în continuare Proiect. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului , după cum urmează : 
Indicatori economici: 

TOTAL  1.930.609,43 lei (inclusiv T.V.A.), 
din care: 
C+M  1.657.764,01   lei (inclusiv .T.V.A.), 

Art.3. – Se aprobă  cofinanţarea  Proiectului, din bugetul propriu al Consiliului local al  comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, după cum urmează: 

- valoarea totală= 117.324,98  lei,inclusiv T.V.A., pentru plata unor cheltuieli care nu se 
finanţează prin P.N.D.L., cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, 
expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe 
organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar. 

Art.4. – Cheltuielile aferente Proiectului, se vor prevedea în bugetul propriu al Consiliului local 
al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală –Etapa a II-a, potrivit legii. 

Art.5. – Reprezentantul legal al comunei, este potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de credite, doamna Lazăr Mariana. 

Art.6. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.7. – 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, M.D.R.A.P., precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 14.02.2018 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

BOLOG  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.   .8. 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”ÎNFIINŢARE 

GRĂDINIŢĂ 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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN 
COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”; 

Având în vedere referatul nr. 534/12.02.2018 al compartimentului achiziţii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 
de investiţii”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, întocmit de 
S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.;  

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 120 şi ar. 121, alin. 1 şi 2 din Constituţia României, republicată; 
Având în vedere prevederile art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Având în vedere prevederile art. 7, alin.2 şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 20 şi 21 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; 
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, 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 oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală- P.N.D.L.  2017-2020(etapa a II-a a P.N.D.L. instituită prin art. III din  O.U.G. 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”ÎNFIINŢARE 
GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 



aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN 
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 necesitatea, oportunitatea, potenţialul economic şi implementarea proiectului 

de investiţii ”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, denumit în 
continuare Proiect. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului , după cum urmează : 
Indicatori economici: 

TOTAL  2.103.370,00 lei (inclusiv T.V.A.), 
din care: 
C+M  1.530.506,00   lei (inclusiv .T.V.A.), 

Art.3. – Se aprobă  cofinanţarea  Proiectului, din bugetul propriu al Consiliului local al  comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, după cum urmează: 

- valoarea totală= 71.180,00  lei,inclusiv T.V.A., pentru plata unor cheltuieli care nu se 
finanţează prin P.N.D.L., cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, 
expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe 
organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar. 

Art.4. – Cheltuielile aferente Proiectului, se vor prevedea în bugetul propriu al Consiliului local 
al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală –Etapa a II-a, potrivit legii. 

Art.5. – Reprezentantul legal al comunei, este potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de credite, doamna Lazăr Mariana. 

Art.6. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.7. – 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, M.D.R.A.P., precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 14.02.2018 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

BOLOG  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.   .9. 
privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Strunga, 

judeţul Iaşi 
 

 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;  
Având în vedere prevederile art.1, alin.1, 6 şi 7 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere referatul nr. 576/13.02.2018 întocmit de secretarul comunei Strunga, judeţul 

Iaşi, cu privire la iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la modul de întocmire şi ţinere la zi a 
Registrului agricol la nivelul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei 
Strunga, judeţul Iaşi; 

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 
modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Strunga, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”a” şi  alin.3, lit.”b”  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 ca modul de întocmire şi ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, să fie în format electronic. 

Art.2. - Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate componentă a 
unităţii administrativ-teritoriale Strunga, judeţul Iaşi, cu obligaţia de a se interconecta cu Registrul 
agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de 
către acesta. 

Art.3. – Se aprobă ca obligaţiile cu privire la Registrul agricol, să fie aduse la cunoştinţa 
persoanelor fizice, precum şi persoanelor juridice, prin publicarea pe pagina de internet a U.A.T. 
Strunga- www.primaria-strunga.ro şi prin publicarea unor anunţuri în localităţile componente ale 
comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Art.4. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin grija secretarului comunei Strunga şi a 
persoanei desemnate cu obligaţia de a completa, de a ţine evidenţa la zi a registrului agricol în format 

http://www.primaria-strunga.ro/


electronic,  precum şi  cea a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN) , 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
hotărâre, primarului comunei Strunga, doamnei Aştefani Maricela, precum şi  Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
Dată astăzi 14.02.2018 

 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
BOLOG  IOAN  

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL
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