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Încheiat astăzi 14.02.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul

La şedintă sunt prezenţi cei 12 consilieri din cei 13, lipseşte domnul Stoleriu Vasile.
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi,
domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga şi doamna Olan Valentina-consilier(contabil).
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 29.01.2018 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 11 voturi pentru şi 1 vot abţinere-doamna
Gherasim Mihaela-Geanina.
Preşedintele de şedinţă domnul Bolog Ioan 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 bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea celor două
contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul
Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GIMNAZIALĂ
FĂRCĂŞENI, CORP C, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”.
5. Discuţii.
Doamna primar – la ordinea de zi mai avem un punct suplimentar, un proiect de hotărâre privind
aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Strunga, judeţul
Iaşi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu 12 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei Olan Valentina – consilier(contabil) pentru a
prezenta proiectul bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018 şi
a estimărilor pentru anii 2019-2021.
Doamna Olan Valentina:
- sumele primite din cote defalcate: ca capitolul 04.02.04- cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit, am primit suma de 754.000 lei, la capitolul 04.02.01 , am primit suma de 245.000
lei şi la capitolul 11.02.02-sume defalcate din T.V.A., suma de 978.600 lei din care 158.000
lei –cheltuieli materiale învăţământ, 16.000 lei-stimulente educaţionale şi 9.800 lei –copii cu
cerinţe speciale;
- la salarii asistenţi personali şi indemnizaţii persoane cu handicap , am primit suma de
729.000 lei , aici am pus şi noi 10%;
- la încălzire am primit suma de 5.800 lei;

-

la capitolul 11.02.06- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , suma de
1.701.000 lei;
- total venituri proprii avem suma de 565.300 lei, împărţiţi pe capitol bugetare;
- total venituri buget propriu 2018 avem suma de 4.253.900 lei, care s-au împărţit pe capitole
la cheltuieli;
- la cap. 58 salarii administraţie publică avem suma de 1.201.480 lei;
- la cap. 51 bunuri şi servicii avem suma de 384.420 lei;
- la cap. 54.02 – fond rezervă avem suma de 10.000 lei;
- la cap. 61.02. bunuri şi servicii avem suma de 17.000 lei;
- la învăţământ salariile numai trec prin bugetul local;
- la cheltuieli material învăţământ avem suma de 218.000 lei pe care am împărţit-o aşa cum am
primit documentaţia de la şcoală;
- la cap. 57.02 ajutoare sociale avem suma de 25.800 lei;
- la cap. 59.01 burse şcolare avem suma de 15.000 lei;
- la cultură sport – biblioteca comunală avem suma de 162.400 lei;
- la cap. 67.50 – alte servicii cultural avem suma de 100.000 lei;
- la cap. 68.02 – asigurări şi asistenţă socială avem suma de 893.700 lei;
- la cap. 57.02.01.- asistenţă social avem suma de 364.760 lei;
- cofinanţare parc public – suma de 350.000 lei;
- la cap. cheltuieli de capital avem suma de 738.000 lei din care o diferenţă de achitat la
clădirea Complex Restaurant , 250.000 lei pentru amenajare restaurant , actualizare P.U.G. –
30.000 lei , taxe aducţiune gaze natural -80.000 lei şi extindere reţea alimentare cu apă în sat
Strunga- 42.000 lei, neachitaţi, lucrarea s-a finalizat nu s-a făcut receăţia lucrării;
- la cap. 74.02- salubritate avem suma de 160.000 lei;
- la cap. 83.02 – pentru amenajament pastoral suma de 10.000 lei;
- finanţare drumuri FEADR avem suma de 1.830.520 lei;
- la cap. transporturi – 84.02, avem suma de 2.430.520 lei.
Se trece la discuţii .
Doamna primar – am înteles că din excedentul anului trecut ne va permite să cheltuim numai
50%.

Doamna Olan Valentina – am înţeles că s-a făcut o analiză la finele anului 2016 şi a anului 2017,
noi nu am avut excedent mare în anul 2016, noi avem acuma o sumă mare în excedent pentru că avem
finanţarea FEADR pentru drumuri.
Domnul Mărăciuc Gheorghe – nu am văzut sume prevăzute pentru tichetele de vacanţă pentru
şcoală.
Doamna Olan Valentina- în buget nu am prins sume pen tru aceste tichete nici pentru personalul
din primărie.
Domnul Ureche Costel – secretar comună – de ce nu s-au prevăzut aceste sume pentru tichete de
vacanţă , nu este o obligaţie a angajatorului.
Doamna primar – prima dată am prevăzut bani pentru salarii , apoi la o rectificare vom prevedea
şi pentru tichete de vacanţă, dar nu ştiu pentru învăţământ trebuie să dăm tot din bugetul local.
Domnul Sarafincianu Gheorghe :
- am ascultat prezentarea făcută la buget, bugetul de la şcoală înseamnă 40.000 lei naveta
cadrelor didactice, 20.000 lei cheltuieli material şi 10.000 lei la investiţii;
- cealaltă sumă care este pentru finanţarea pe elev se va folosi numai pentru buna desfăşurare
a procesului de învăţământ;
- la reparaţii 20.000 lei mi se par cam puţini faţă de sumele alocate pentru biserici, o sumă
mare din aceasta se duce pe întreţinerea microbuzului şcolar, care este vechi , are aproape 12
ani de funcţionare , costă mult reparaţiile şi apoi şi combustibilul;
- noi o să încercăm să ne descurcăm cu bugetul pe care l-am primit.
Doamna primar – o să facem împreună o solicitare pentru un nou microbuz la I.S.J. Iaşi, I.S.J. –
ul urmând a face demersuri la minister.

Alte discuţii la buget nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu
al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021,
proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire
pentru delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a
deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a
deșeurilor municipale în județul Iași.
Doamna primar – ce legătură avem noi cu aceste contracte.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei – este vorba despre Sistemul de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Iaşi- S.M.I.D. şi de delegarea celor două contracte.
Domnul Agafiţei Ioan – viceprimar – de ce sunt două contracte.
Domnul Ureche Costel – este vorba despre delegarea gestiunii privind activitățile de colectare și
transport a deșeurilor municipale în județul Iași şi al doilea cu privire la operare a stațiilor de transfer și a
instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.
Acest S.M.I.D. este pe tot judeţul Iaşi, noi delegăm aceste activităţi către A.D.I.S. Iaşi, după
parcurgerea procedurii de licitaţie publică., A.D.I.S. Iaşi se va ocupa de toată această procedură.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de
atribuire pentru delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport
a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a
deșeurilor municipale în județul Iași, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţie”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA
GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, CORP C, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”.
Doamna primar – am depus deja proiectul pe ministerul dezvoltării, aşteptăm să vedem dacă
primim finanţare.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI, CORP C, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI” ,
proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţie”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL
IAŞI”.
Doamna primar – ne gândeam să depunem proiectul pe fonduri europene, măsura 7.2, dar nu se
mai deschide şi vom depune proiectul pe ministerul dezvoltării , mai există o posibilitate , să depunem
acest proiect prin P.O.R. – Programul Operaţional Regional, ne trebuie un consultant pentru acest
proiect, poate se cere altfel de documentaţie decât la celelalte măsuri de finanţare.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA
STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
În continuare domnul Ureche Costel – secretarul comunei prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Strunga, judeţul
Iaşi.
Domnul Ureche Costel – în acest sens o să vă prezint cîteva informaţii din O.G. nr. 28/2008 ,
care a fost modificată şi completată anul trecut:
- autorităţile locale organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol;
- Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a
registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative
de care dispune;
- înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale
municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului

respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în
format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol
naţional (RAN);
- secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz,
coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol
şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN);
- de asemenea vă aduc la cunoştinţă termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia
să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol;
- obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a
celor juridice, prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului
municipiului Bucureşti, după caz, după cum urmează:
a) prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) prin înştiinţări individuale, în cazul în care această modalitate se stabileşte prin
hotărâre a autorităţii deliberative, la iniţiativa autorităţii executive.
- în acest vă propun ca obligaţiile cu privire la registrul agricol să se aducă la cunoştinţa
persoanelor fizice, precum şi a celor juridice,prin publicarea pe pagina de internet a
instituţiei , a acestor termene şi de asemenea prin afişarea în satele componente ale comunei
Strunga , a unor anunţuri;
- aici la registrul agricol avem o problemă foarte mare cu stadiul completării acestora.
Doamna primar – la cine vă referiţi.
Domnul Ureche Costel – mă refer la persoana care are atribuţia de completare a acestor registre,
este foarte înceată, dv. aţi avut bunăvoinţa , aţi adus o persoană care introduce datele în registrul
electronic, eu nu am vazut ca persoana responsabilă din primărie cu această sarcină să fie interesată de
modul cum se completează electronic aceste registre
Doamna primar – eu nu am văzut-o că stă , are de eliberat şi adeverinţe şi are de căutat în
registre.
Domnul Ureche Costel – în prima şedinţă a consiliului local să se prezinte stadiul completării
acestor registre, este cel mai slab funcţionar din compartiment, nu am nimic personal cu dînsa , este
slabă, foarte slabă, poate îi găsim alt post, durează foarte mult timp până eliberează un document.
Doamna primar – nu are numai registrul agricol.
Domnul Ureche Costel – sarcina principală este aceea de a completa registrele agricole , aţi
văzut-o să stea lângă baiatul ăla , să înveţe, să fie interesată, se va începe acţiunea de eliberare a
adeverinţelor pentru A.P.I.A.
Doamna primar – nu am văzut-o , dare eu consider că fiecare îşi face treaba la locul său.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi
ţinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 12 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi – Discuţii.
Domnul Butnariu Ioan – la Fedeleşeni, cel cu asociaţia- elveţianul strică drumul în sat , vine cu
utilaje mari, cu încărcătură mare şi strică toate drumurile, să aducă şi el piatră să pună pe drumuri, noi
punem piatră şi el strică drumurile, să-i facem o înştiinţare.
Domnul Agafiţei Ioan – acum 2 săptămâni am avut o discuţie cu el despre această problemă , de
altfel şi acum 2 ani a fost aceeaşi problemă cu drumurile stricate, din cauza maşinilor mari , grele,
încărcate cu sfeclă .
Domnul Butnariu Ioan – să restricţionăm tonajul mai mare.
Doamna primar – la comuna Heleşteni, domnul primar a pus o barieră pentru limitarea
autovehiculelor de mai mare tonaj, a venit un tir şi a dat-o jos, aveţi grijă şi la Fărcăşeni , vin cu maşini
mari şi strică drumul, acei care nu au nici o legătură cu comuna Strunga .
Domnul Mărăciuc Gheorghe – o problemă în satul Strunga , se circulă foarte greu pe cele două
porţiuni de drum care se modernizează.

Doamna primar – constructorul nu poate să aducă acum piatră, trebuie să dea faza determinantă
la drum de pământ, de altfel şi terenul aici la Strunga este foarte dificil, la Fărcăşeni, pe aceeaşi distanţă
de drum pentru modernizare, lucrarea s-a terminat într-o săptămână.
Domnul Sarafincianu Gheorghe – domnul consilier juridic al primăriei , să dea un punct de
vedere scris, cu privire la indemnizaţia acordată consilierilor locali, ce reţineri se fac din această
indemnizaţie, în acest void a citire unui punct de vedere al unui jurist cu privire la funcţia de consilier
local.
Domnul Ureche Costel – aceasta nu este o problemă juridică, eu cred că ţine de contabilitate şi
această problemă am discutat-o şi în şedinţa trecută, credeam că s-a lămurit.
Doamna primar – să o chemăm pe doamna contabilă.
Doamna Olan Valentina – vă promit că ma voi interesa şi vom clarifica această problem.
Domnul Ureche Costel – să se solicite un punct de vedere la D.G.F.Publice Iaşi.
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 28.02.2018 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

