ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
H O T Ă R Â R E A NR. .56.

privind aprobarea vânzării din domeniul privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi, a unor suprafeţe de
teren
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 45/25.08.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea întocmirii unor rapoarte de evaluare pentru terenuri şi spaţii din
domeniul public şi privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
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,comuna Strunga, judeţul Iaşi, 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 Raportul de evaluare întocmit de domnul Ciubotariu Dumitru Cornel, evaluatorANEVAR;
Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 vânzării din domeniul privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi, a unor suprafeţe de
teren;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea vânzării din domeniul privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi, a unor suprafeţe de teren;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”c” şi alin.5, 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 însuşirea Raportului de evaluare întocmit de domnul Ciubotariu Dumitru
Cornel, evaluator-ANEVAR.
Art.2. – Se aprobă vânzarea terenurilor aferente magazinelor din satele Brătuleşti, Fărcăşeni şi
Fedeleşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Art.3. – Se aprobă valorea de vânzare a acestor terenuri , după cum urmează:

pentru terenul aferent magazinului din satul Brătuleşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi, în
suprafaţă de 905 m.p. – 16.645 lei;
- pentru terenul aferent magazinului din satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi, în
suprafaţă de 714 m.p. – 13.132 lei;
- pentru terenul aferent magazinului din satul Hăbăşeşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi, în
suprafaţă de 310 m.p. – 5.702 lei.
Art.4. – Se împuterniceşte primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamna Lazăr Mariana, să
semneze în numele şi pe seama comunei Strunga,judeţul Iaşi, actele de vânzare-cumpărare, încheiate în
formă autentică la birou notar public.
Art.5. – Taxele şi onorariile notariale necesare perfectării actele de vânzare-cumpărare, se vor
achita de către cumpărători.
Art.6. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre,primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, persoanelor interesate, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
-

Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA

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. .57.
privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru
spaţiile cu destinaţie cabinete medicale, proprietate publică, aflate în administrarea Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.4, alin. 3 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu
destinatia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de domnul Ciubotariu Dumitru Cornel, evaluator-ANEVAR;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie
cabinete medicale, proprietate publică, aflate în administrarea Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin
care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având
ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie cabinete medicale, proprietate publică,
aflate în administrarea Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”c” şi alin.5, 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 însuşirea Raportului de evaluare întocmit pentru spaţiile cu destinaţie cabinete medicale .
Art.2. – Se aprobă actualizarea redevenţei la valoarea rezultată din raportul de evaluare, pentru spaţiile cu
destinaţie medicală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se împuterniceşte viceprimarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, domnul Agafiţei Ioan, să semneze
actele adiţionale la contractele de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia cabinete medicale.
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, persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

ANEXA
la Hotărârea nr. 57/30.10.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, cuprinzând
spaţiile cu destinaţia cabinete medicale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire cabinet medical
Cabinet medical Herţa Irina-Mirela
Cabinet stomatologic COSMADENT
Cabinet stomatologic ESTECTIS
Cabinet stomatologic Fedeleşeni

Suprafaţa
m.p.
35
37
16,32
24,4

Valoare redevenţă
Euro/m.p./an
Lei/m.p./an
3,15
14,49
3,15
14,49
3,15
14,49
3,15
14,49

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
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. .58.
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p. –parter sediu primărie
cu destinaţia farmacie
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 861, alin.3 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de domnul Ciubotariu Dumitru Cornel, evaluator-ANEVAR;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p. –parter sediu primărie cu destinaţia
farmacie;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, prin
care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p. –parter sediu primărie cu destinaţia farmacie;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”c” şi alin.5, 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 însuşirea Raportului de evaluare întocmit pentru spaţiul cu destinaţie farmacie.
Art.2. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p. –parter sediu
primărie cu destinaţia farmacie.
Art.3. – Se aprobă durata închirierii de 5(cinci) ani, începând cu data încheierii contractului de închiriere, cu
posibilitatea prelungirii prin act adiţional, cu o perioadă egală cu durata închirierii.
Art.4. – Se aprobă preţului de pornire a licitaţiei de 14,49 lei/m.p./lună.
Art.5. – Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei publice, anexă la prezenta hotărâre care face parte
integrantă.
Art.6. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta hotărâre,primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate
acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
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. .59.

privind aprobarea achiziţionării imobilului „Complex comercial Strunga”
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 863, lit.”a” din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 33/30.06.2017 a Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la iniţierea procedurii de achiziţionare a imobilului”Complex Comercial
Strunga”, situat în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi şi constituirea comisiei de negociere a
preţului de achiziţionare a imobilului;
Având în vedere Procesul-verbal de negociere nr. 3865/06.09.2017;
Având în vedere Referatul nr. 4520/30.10.2017;
Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de domnul Butnăraşu Dan, evaluator-ANEVAR;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire
la aprobarea achiziţionării imobilului „Complex comercial Strunga”;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării imobilului „Complex comercial Strunga”;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 , alin. 1 şi art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Se aprobă achiziţionarea de către comuna Strunga, judeţul Iaşi, a imobilului”Complex
comercial Strunga”, situat în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, având suprafaţă de 470,30 m.p.
Scopul cumpărării imobilului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, este modernizarea şi
reabilitarea acestuia, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a
consiliului local, arhiva consiliului local precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către
consiliul local şi primărie.
Art.2. - Preţul negociat în vederea achiziţiei de către comuna Strunga, judeţul Iaşi, a
imobilului”Complex comercial Strunga”, în suprafaţă de 470,30 m.p., este de 374.186 lei, fără T.V.A.,
urmând a fi achitat, după cum urmează :
- 150.000 lei prima rată;
- 224.186 lei la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.
Art.3. – Preţul de achiziţie al imobilului”Complex comercial Strunga”, precum şi
onorariile notariale în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare, vor fi suportate din bugetul
propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi.

Art.4. – Se împuterniceşte primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, doamna Lazăr Mariana, să
semneze în numele şi pe seama comunei Strunga,judeţul Iaşi, contractul de vânzare-cumpărare, încheiat în
formă autentică la birou notar public.
Art.5. – Până la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, taxele şi impozitele aferente
imobilului imobilului”Complex comercial Strunga”, situat în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi,
vor fi achitate de către actualul proprietar.
Art.6. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
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, FederalCoop Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA

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. .60.

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3798/01.09.2017, întocmită de primarul 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 referatul nr. 3064/06.07.2017, întocmit de secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi,
cu privire la propunerea de iniţiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile adresei nr. nr. 5601/30.03.2017 a Instituţiei Prefectului judeţul Iaşi,
prin care se comunică că numărul maxim de posturi pe care îl are U.A.T. Strunga în anul 2017 este de 29
posturi iar numărul suplimentar de şoferi, necesari deservirii microbuzelor şcolare sau autobuzelor şcolare
potrivit pct.5 din O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare este de 1;
Având în vedere Hotărârea 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 şi a
estimărilor pentru anii 2018-2020;
Având în vedere Avizul nr. 51552/2017, emis de A.N.F.P., prin care acordă aviz favorabil pentru
funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 107, alin.1, lit.”a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul 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 avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al 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 Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă Statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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, A.N.F.P. Bucureşti, precum şi Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA

Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

PRIMAR

AUDITOR

CONDUCERE
1

VICEPRIMAR

( vacant)

Consilier personal - 1 vacant

DEMNITARI
2

CULTURA
Bibliotecar – 1

30

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA
Sef formatie pompieri - 1
Sofer – 1 vacant

TOTAL
FUNCŢII

COMPART. ADMINISTRATIV
GOSPODARIRE
Ingrijitor - 1
Muncitor - 6 – 4 vacante

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

SECRETAR

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

COMPARTIMENT JURIDIC
Consilier juridic – 1 vacant

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Consilier asistent – 1

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Consilier asistent – 1

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ
SOCIALA
Consilier superior – 1

COMPARTIMENT AGRICOL
Consilier superior – 1
Consilier asistent – 1 vacant

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Consilier asistent- 1 vacant

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.60/30.10.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi
din care
EXECUŢIE
27

ORGANIGRAMA
APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI STRUNGA , JUDEŢUL IAŞI PENTRU ANUL 2017
CONSILIUL
LOCAL

ȘOFER MICROBUZ
ȘCOLAR (1 vacant)

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.60/30.10.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI

STAT DE FUNCŢII
PRIMĂRIA COMUNEI STRUNGA

Nr.
crt.

STRUCTURA

FUNCŢIA
DE
DEMNITATE
PUBLICĂ

înalt
funcţionar
public

Funcţia publică
de
de
conduexecuţie
cere

Clasa

Gradul
profesional

Nivelul
studiilor

Demnitari
1.
2.

1.
1.

1.
2.
1.
1.
1.
1.

Primar
Viceprimar
Compartiment
audit
Secretar comună
Compartiment
resurse umane
Compartiment
agricol

Compartiment
asistenţă socială
Compartiment
achiziţii publice
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
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. .61.
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.22
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.
1420/12.10.2017 înregistrată sub numărul 4448/23.10.2017;
Având în vedere Nota de fundamentare A.R.S.A.C.I.S. nr. 1419/12.10.2017 cu privire la
solicitarea Operatorului regional S.C. APAVITAL S.A. de modificare și completare a tarifelor pentru
serviciile conexe;
Având în vedere Notele de fundamentare A.R.S.A.C.I.S. cu privire la completarea art. 72 din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009Partea generală, 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 expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.22;
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 proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire
la aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.22;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.22;
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, judeţul Iaşi, 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, judeţul Iaşi:
- modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe;
- completarea art. 72 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009-Partea generală;
- încheierea Actului Adițional nr. 22 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă
și de canalizare nr. 48/2009, 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, judeţul Iaşi, atribuțiile referitoare la:
- modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe;
- completarea art. 72 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009-Partea generală,
- încheierea Actului Adițional nr. 22 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă
și de canalizare nr. 48/2009, între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC
APAVITAL SA.
Art.3. – Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.R.S.A.C.I.S., Președintele Asociației –
domnul Victor Chirilă, a Actului Adițional nr. 22 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. 1-21, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 22, 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, va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre,primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
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. .62.
privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la
cererea de aderare a Comunei Prăjeni, judeţul Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul
A.R.S.A.C.I.S.
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi;
Având în vedere adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-A.R.S.A.C.I.S. nr.
1421/12.10.2017, înregistrată sub nr. 4449/23.10.2017;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de A.R.S.A.C.I.S. privind acordarea expresă, în
prealabil, a mandatului special, reprezentantului asociatului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la
cererea de aderare a comunei Prăjeni,judeţul Botoșani, precum și cu privire la aprobarea Actelor
Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere cererea de aderare precum și Hotărârea de Consiliu Local nr. 47 din 31.08.2017 a
Comunei Prăjeni, judeţul Botoșani cu privire la aderarea la Asociația Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere hotărârile de Consiliu Local ale asociaților privind desemnarea reprezentanților
acestora în A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, privind acordarea
mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a
Comunei Prăjeni, judeţul Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a
atatutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, cu modificările și 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, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire
la acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea
de aderare a Comunei Prăjeni, judeţul Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași –
A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul
A.R.S.A.C.I.S.;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea
mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a

Comunei Prăjeni, judeţul Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 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 acordă mandat special reprezentantului Comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Adunarea
Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de 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, judeţul Iaşi, aderarea Comunei Prăjeni, judeţul Botoșani, la
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-A.R.S.A.C.I.S, precum și modificarea și completarea
Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-A.R.S.A.C.I.S.,
conform Actului Adiţional nr. 19, respectiv nr. 20.
Art.2. - Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –
A.R.S.A.C.I.S. să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama
Comunei Strunga, judeţul Iaşi, Actul Adițional nr. 19 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr. 20 la
Statutul A.R.S.A.C.I.S.
Art.3. - Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și Statutului A.R.S.A.C.I.S., cu modificările și
completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1-18 care nu contravin prevederilor Actelor Adiționale
nr. 19 și nr. 20 rămân neschimbate și își produc efectele.
Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre,primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.
Dată astăzi 30.10.2017
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
GHERASIM MIHAELA-GEANINA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar comună,
URECHE COSTEL

