ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

H O T Ă R Â R E A NR. .53.
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe
luna decembrie 2018
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
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. 5/14.02.2018 a Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018;
Având în vedere prevederile adresei nr. 37621/14.12.2018 Consiliului Judeţean Iaşi cu
privire la influenţa asupra sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, în cuantum de 60.970 lei;
Având în vedere referatul nr. 4307/18.12.2018 întocmit de doamna Burlacu MariaMagdalena – consilier 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 decembrie 2018;
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 decembrie 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 aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2018;
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 decembrie 2018, conform anexei nr. 1 şi 2 , care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil vor
aduce la îndeplinire prevederile 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 19.12.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR CRISTIAN

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. .54.
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General(P.U.G.) al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 46,alin.1^3, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile adresei nr.35388/28.11.2018 a Consiliului Judeţean Iaşi cu privire la
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Strunga, judeţul Iaşi, până la
intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General;
Având în vedere referatul nr. 4155/05.12.2018 întocmit de doamna Alexandru Delia-Ionela-referent în
compartimentul Urbanism , administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi , cu privire la propunerea de adoptare a unei hotărâri a Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi pentru aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al comunei Strunga, judeţul Iaşi, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic
General;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General(P.U.G.) al comunei Strunga,
judeţul Iaşi,până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General;
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
prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General(P.U.G.) al comunei Strunga, judeţul Iaşi,
până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General;
Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”c” şi alin.5, 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 prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General(P.U.G.) al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General.
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, doamnei Alexandru Delia-Ionela-referent din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga,Consiliului Judeţean Iaşi , precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 19.12.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR CRISTIAN
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. .55.
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere temeiurile juridice, respective prevederile :
- prevederile Hotărârii nr. 67/22.12.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018;
- art.15, art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din
Constituția României, republicată;
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și
1
art. 76 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
- art. 18 alin. din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
- art. 25 lit. din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

- art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea
și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 39/2002;
- art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi nr. 27/2000 ;
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi nr. 53/2016
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului urbanistic general precum şi a Regulamentului de
urbanism;
- art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României,
republicată , cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților
administrativ-teritoriale;
- raportul nr. 4306/18.12.2018 întocmit de compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la propunerile pentru
impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019;
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019;
Având în vedere prevederile art. 27,36,alin.1, alin. 2 lit.”b” şi alin.4, 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. 11, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă ca pentru anul fiscal 2019 , impozitele şi taxele locale să se menţină la
nivelul celor stabilite pentru anul fiscal 2018, aşa cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 67/22.12.2017
a Consiliului local al comunei Strunga,judeţul Iaşi, cu excepţia taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele casnice și non-casnice din Comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Art.2. – Taxa specială de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice din Comuna
Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul 2019, se va încasa în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.

47/29.11.2018 a Consiliului local al comunei Strunga,judeţul Iaşi, cu privire la instituirea și
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în Comuna Strunga,
judeţul Iaşi.
Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019 şi este aplicabilă în anul fiscal
2019.
Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Strunga,judeţul Iaşi, prin aparatul său de specialitate.
Art.5. – 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 19.12.2018
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
GABOR CRISTIAN

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. .56.
privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 107, alin.2, lit.”b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Avizului nr. 51552/2017 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, prin care acordă aviz favorabil pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr.52/29.11.2018 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu
privire la transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei 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
transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
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 ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional
debutant, din Compartimentul financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal.
Art.2. – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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, A.N.F.P. Bucureşti, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 19.12.2018

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GABOR CRISTIAN

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL
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SITUATII DE URGENTA
Sef formatie pompieri - 1
Sofer – 1

TOTAL
FUNCŢII

COMPART. ADMINISTRATIV
GOSPODARIRE
Ingrijitor - 1
Muncitor - 6 – 3 vacante

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL
Consilier asistent – 1 vacant
Referent principal - 2
Referent asistent -1
Consilier principal – 1 vacant

SECRETAR

COMPARTIMENT URBANISM,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ŞI PRIVAT
Consilier principal – 1 vacant
Referent debutant– 1

COMPARTIMENT JURIDIC
Consilier juridic – 1 vacant

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Consilier asistent – 1

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Consilier asistent – 1

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ
SOCIALA
Consilier debutant – 1 vacant

COMPARTIMENT AGRICOL
Consilier principal– 1 vacant
Consilier debutant– 1 vacant

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Consilier asistent- 1 vacant
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
GABOR CRISTIAN
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

Anexa nr. 2 la H.C.L. Strunga nr. 56/19.12.2018
STAT DE FUNCŢII
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA
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1.

Nr. total de funcţii publice
Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de conducere
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie
Nr. total de posturi potrivit art. III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare
Nr. total de funcţii în instituţie
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16
1
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
GABOR CRISTIAN,
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

