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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 09.01.2019 în şedinţa de de îndată a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenţi 9 consilieri din cei 13.
Lipsesc domnii consilieri Stoleriu Vasile, Gherasim Mihaela-Geanina, Mărăciuc Gheorghe
şi Gorgos Ioan.
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga,
judeţul Iaşi, domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi domna Filip
Rodica-consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi.
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 19.12.2018 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 9 voturi pentru.
Domnul Ureche Costel-secretar comună, având în vedere ca mandatul de preşedinte de
şedinţă al domnului Gabor Cristian, a încetat în luna decembrie 2018, va trebui să alegeţi alt
preşedinte de şedinţă.
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Agafiţei Ioan, propune pe domnul Gabor Ionel.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot şi domnul Gabor Ionel este ales preşedinte de
şedinţă pentru perioada ianuarie – martie 2019 cu 8 voturi pentru şi 1 vot abţinere.
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 , la ordinea de zi avem un singur punct:
Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi , pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă – mai sunt alte propuneri la ordinea de zi.
Nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 9 voturi
pentru.
Doamna primar, dă cuvântul doamnei Filip Rodica-consilier(contabil) în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Strunga,pentru a prezenta proiectul.
Doamna Filip Rodica:
- ca în fiecare an , la început de an dacă avem deficit pe una din cele două secţiuni ale
bugetului , funcţionare sau dezvoltare, acest deficit se acoperă din excedentul anului trecut;
- la noi în buget este vorba de a acoperi deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de
976.153,01 lei;
- în conformitate cu prevederile art.58, alin.1, lit.”c” din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale şi Ordinul Ministerului Finanţelor pentru aprobarea normelor

metodologice privind încheierea exerciţiului financiar al anului 2018 , această acoperire trebuie
făcută şi aprobată prin hotărâre a consiliului local;
- am mai avut unele probleme cu programul naţional Forexebug, datorită suprasolicitării
nu am putut efectua plăţi, de fapt programul nu a funcţionat întreaga ţară.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind privind încheierea
exerciţiului bugetar al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi , pe anul 2018,proiectul
de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru.
Alte discuţii din şedinţa consiliului local sunt înregistrate pe reportofon şi stocate pe CD.
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 31.01.2019 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

