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

H O T Ă R Â R E A   NR.   .63. 
privind  aprobarea modificării bugetului propriu al 

Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna noiembrie  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 
noiembrie  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. 5352/27.10.2017 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi-
Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică-Biroul Sinteză şi Analiza  Elaborării şi Execuţiei 
Bugetelor Locale, prin care se comunică influenţele asupra sumelor din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a sumelor din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, repartizate prin Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Iaşi nr. 
1367/26.10.2017;  

Având în vedere adresa Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi,nr. 
5849/22.11.2017,  prin care se comunică Decizia nr. 1469/22.11.2017 privind alocarea de sume 
defalcate din T.V.A. pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, în 
vederea asigurării în trimestrul IV 2017 a drepturilor salariale necesare lichidării lunii noiembrie şi 
sumele pentru plata hotărârilor judecătoreşti care au ca termen de plată anul 2017, aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, conform adreselor I.S.J. Iaşi, nr. 12952/21.11.2017, nr. 
12953/21.11.2017 şi 12912/21.11.2017; 

 Având în vedere referatul nr.4841/23.11.2017 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 
noiembrie 2017; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 
privire la modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna 
noiembrie 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 noiembrie 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 noiembrie 2017, după cum urmează: 
Venituri :                                               Mii lei Ron 
Denumirea veniturilor Cod Trim.IV 

Influienta+/- 
Sume alocate din cote defalcate din impozitul 
pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04 +235,95 

Sume defalcate din T.V.A.pt. finanţarea chelt. 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor 

11.02.02 +94,00 

TOTAL  INFLUENŢĂ 
VENITURI 

            
 

329,95 

                                                                                                                                                                            
Cheltuieli :                                                   Mii lei Ron  
Denumirea Cheltuielilor Cod Trim.IV 

Influienta+/- 
Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 +102,75 
Salarii de bază 10.01.01 +25,00 
Indemniz. platite unor pers. din afara unităţii 10.01.12 +6,10 
Vauchere de vacanţă 10.02.06 -17,40 
Alte drepturi salariale în bani 10.03.01 +6,00 
Contrib. asig. soc. de sănătate 10.03.03 +3,00 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 +10,00 
Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 +5,00 
Piese de schimb 20.01.06 +2,00 
Poşta, telecomunicaţii,internet 20.01.08 +5,00 
Materiale şi prest. serv. cu carac. funcţional 20.01.09 +20,00 
Alte bunuri şi servicii pt. întret. şi funcţionare 20.01.30 +3,00 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +1,05 
Chirii 20.30.04 +1,000 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 +17,00 
Asociaţii şi fundaţii 59.11.00 +5,00 
Maşini, echipamente şi mijl. transport 71.01.02 +5,00 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale(2 buc.porţi teren sport Fărcăşeni) 

71.01.03 +6,00 

Învăţământ 65.02 +104,00 
Salarii de bază 10.01.01 +103,75 
Alte sporuri 10.01.06 -2,80 
Fond pt. posturi ocupate prin cumul 10.01.10 -9,91 
Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11 +3,40 
Contrib. asig. soc. de stat 10.03.01 -1,12 
Contrib. asig. de şomaj 10.03.02 -0,29 
Contrib. asig. soc. de sănătate 10.03.03 -1,17 



Contrib. conced. şi indemnizaţii 10.03.06 +2,14 
Materiale pt. curăţenie 20.01.02 +1,50 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 -2,00 
Poşta, telecomunicaţii,internet 20.01.08 +1,80 
Alte bunuri şi servicii pt. întreţ. şi funcţionare 20.01.30 +1,30 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +3,00 
Transport, deplasări 20.06.01 +0,40 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 +4,00 
Cultură, recreere şi religie 67.02 +3,20 
Salarii de bază 10.01.01 +2,00 
Contrib. asig. soc. de stat 10.03.01 +1,00 
Contrib. asig. soc. de sănătate 10.03.03 +0,20 
Asigurări şi asistenţă socială 68.02 +26,50 
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +26,50 
Alte serv. în dom. loc., serv. şi dezv. 
Comunitară 

70.02 +193,50 

Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 +5,00 
Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţional 20.01.09 +10,00 
Construcţii  71.01.01 +178,50 
Protecţia mediului 74.02 -120,00 
Apa, canal, salubritate 20.01.04 +10,00 
Alte active fixe 71.01.30 -130,00 
Transporturi 84.02 +20,00 
Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţional 20.01.09 +20,00 
TOTAL  INFLUENŢĂ 
CHELTUIELI  

 +329,95 

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 27.11.2017 
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.   .65. 
privind aprobarea alocării din bugetul propriu al Consiliului 

local al comunei Strunga , judeţul Iaşi a unei sume pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia 
sărbătorilor Crăciunului , elevilor  şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile 

ocazionate de “Datinile  şi obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou” 
 
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
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 expunerea de motive a primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la 
adoptarea unei hotărâri  privind alocarea unei sumei din bugetul propriu al Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017, pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului, elevilor şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate de 
“Datinile  şi obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou”; 

Având în vedere referatul nr. 4840/23.11.2017  întocmit de doamna Olan Valentina – 
consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 
privire la alocarea din bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 
2017, a sumei de 12.000 lei pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, 
elevilor şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate de “Datinile  şi 
obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou”; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul 
Iaşi, cu privire la alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017, pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului , 
elevilor  şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate de “Datinile  şi 
obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou”; 

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 alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, pe anul 2017, pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului , elevilor  
şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate de “Datinile  şi 
obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou” 

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 aprobarea alocarea  sumei de 12.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017, pentru cumpărarea  de cadouri cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului , elevilor  şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate 
de “Datinile  şi obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi  de Anul Nou”. 

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  27.11.2017 
 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA  

 
 

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL
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