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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.03.2019 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi cei 13 consilieri. 
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, 

judeţul Iaşi şi domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 28.02.2019   a fost pus la dispoziţia consilierilor în 

timp util conform art. 42, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

Se supune la vot procesul verbal care este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere-
Stoleriu Vasile.  

Preşedintele de şedinţă domnul Gabor Ionel  dă cuvântul doamnei Lazăr Mariana - 
primarul comunei Strunga  pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.  

Doamna Lazăr Mariana- primar prezintă proiectul ordinii de zi : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de distribuire a 

gazelor naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și   de canalizare nr.48/2009 precum și 
acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. Strunga în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. să 
aprobe revocarea Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor A.R.S.A.C.I.S. nr.19/14.06.2018, 
respectiv 20/14.06.2018.  

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Discuţii. 

Doamna primar – la ordinea de zi mai avem 2 puncte suplimentare şi anume : 
- proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29; 
- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu cele 2 puncte suplimentare, 

proiectul ordinii ordinii de zi este este aprobat cu 13 voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comuna 
Strunga, judeţul Iaşi. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
Doamna primar: 

http://www.primaria-strunga.ro/
mailto:primaria_strunga@yahoo.com


- am primit avizul de principiu, urmează realizarea proiectului tehnic, proiectul tehnic 
se va plăti numai dacă primim finanţare; 

- o să mergem la Bucureşti, să depunem proiectul, cu domnii primari de la Ruginoasa şi 
Oţeleni, sper să nu se răzgândească; 
 Domnul Stoleriu Vasile- dar la Criveşti, când va ajunge gazul. 

Doamna primar – comuna este foarte răsfirată, are 8 sate , satele Criveşti şi Gura-Văii 
sunt mai mici , ştiu că nici la proiectul cu alimentare cu apă nu s-au încadrat cele două sate , fiind 
mici şi cu puţini consumatori; 

- să vedem noi înfiinţat acest serviciu şi apoi este mai uşor să faci o extindere de reţea. 
Alte discuţii nu mai sunt.  

 Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării 
Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 
 Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre privind avizarea modificării 
Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea 
modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și   de 
canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în 
A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. 

Domnul Ureche Costel – secretar comună –câteva precizări la acest proiect de hotărâre: 
- anul trecut dv. aţi aprobat cantitatea de apă uzată pentru consumatorii casnici din 

mediu rural să fie de 80% din volumul de apă potabilă consumată; 
- au existat nişte neînţelegeri între S.C. Apavital S.A. şi A.R.S.A.C.I.S. în ceea ce 

priveşte apă uzată de la consumatorii casnici din mediul urban şi rural , această cantitate să fie la 
fel; 

- în acest sens s-a realizat un studiu de către Universitatea Tehnică”Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, în ceea ce priveşte apă uzată rezultată la consumatorii casnici atât din mediu 

rural cât şi din mediul urban ; 
- în concluzie s-a hotărât ca apa uzată rezultată la consumatorii casnici atât din mediu 

rural cât şi din mediul urban să fie de 80% din cea potabilă consumată; 
- de asemenea s-a discutat şi problema folosirii apei potabile pentru udatul grădinilor şi 

spălatul maşinilor, care este interzis. 
 În continuare doamna primar dă citire întregului proiect de hotărâre. 

Domnul Ureche Costel – secretar comună – aici la acest proiect aveţi două variante, una 
de avizare şi acordare  de mandat special şi cealaltă de neavizare şi neacordare mandat special 
reprezentantului U.A.T. în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind avizarea modificării 
Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea 
modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și   de 
canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în 
A.G.A. A.R.S.A.C.I.S., proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru neavizare şi 
neacordare mandat special reprezentantului U.A.T. în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre privind acordare mandat special 
reprezentantului U.A.T. Strunga în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. să aprobe revocarea Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor 
A.R.S.A.C.I.S. nr.19/14.06.2018, respectiv 20/14.06.2018.  

Nu sunt discuţii. 



Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind acordare mandat 
special reprezentantului U.A.T. Strunga în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a 
Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. să aprobe revocarea Hotărârilor Adunării Generale 
a Asociaţilor A.R.S.A.C.I.S. nr.19/14.06.2018, respectiv 20/14.06.2018,proiectul de hotărâre este 
adoptat cu 13 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin 
Actul Adițional nr.29. 

Domnul Ureche Costel-secretar comună – o precizare: 
- prin H.C.L. Strunga nr. 5/31.01.2019 s-a aprobat aderarea comunei Prăjeni, judeţul 

Botoşani la S.C. Apavital S.A. Iaşi şi  modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29; 

- ulterior nu s-a mai aprobat aderarea comunei Prăjeni, judeţul Botoşani , la S.C. 
Apavital S.A. şi va trebui să revocăm H.C.L. Strunga nr. 5/31.01.2019 şi să adoptăm o nouă 
hotărâre de consiliu local, cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29. 

Alte discuţii nu mai sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr.29, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 

În continuare domnul Ureche Costel dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Domnul Ureche Costel : 
- de fapt ultima organigramă a fost aprobată în decembrie 2018, în prezent s-au ocupat 

3 funcţii publice, cea de agent agricol, fond funciar , prin concurs şi contabil prin transfer; 
- practic la această organigramă nu am făcut decât să completez cele 3 posturi vacante 

de funcţionari publici cu nume şi prenume, alte modificări nu sunt. 
În acest sens vă dau citire statului de personal, cu funcţiile de demnitate publică, funcţii 

publice şi contractuale,ocupate şi vacante pe fiecare compartiment funcţional al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Alte discuţii nu sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi -  Discuţii. 
Domnul Gorgos Ioan – consilier local , în cel mai optimist şi strălucit scenario, când va 

ajunge gazul în comună. 
Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar- cred că şi anul acest , să obţinem finanţare şi apoi 

vom vedea. 
Doamna primar – au venit 2 domni la primărie care sunt interesaţi de izvorul”Doina”, vor 

să facă o instalaţie de îmbuteliere, vor să ia probe, să vadă dacă apa este bună şi are debit, eu aş fi 
încântată să se facă acest lucru , s-ar creea şi câteva locuri de muncă. 

Domnul Mărăciuc Gheorghe- ce mai ştiţi de Băile Strunga, care este preţul. 



Doamna primar – vă dau un număr de telefon să sunaţi, de fapt numerele de telefon sunt 
afişate la fosta bibliotecă şi sediul G.A.L. Strunga , oferte au fost dar proprietarul cere foarte 
mulţi bani , pe cele două clădiri dar şi pe teren. 

Alte discuţii din şedinţa consiliului local sunt înregistrate pe reportofon şi stocate în P.C. 
    Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi preşedintele de şedinţă anunţă  încheierea 
lucrărilor şedinţei consiliului local.    

 
Preşedinte de şedinţă , 

 
 

Consilieri , 
 
Secretar  comună,   
 
 

 
 
 

Aprobat în şedinţa din data de 24.04.2019 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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