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Încheiat astăzi 19.12.2018 în şedinţa de de îndată  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi  11 consilieri din cei 13. 
Lipsesc domnii consilieri Stoleriu Vasile şi Gherasim Mihaela-Geanina .  
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, 

judeţul Iaşi, domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi domna Burlacu 
Maria-Magdalena-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi.  

Procesul verbal al şedinţei anterioare – 29.11.2018   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 . 
Preşedintele de şedinţă domnul Gabor Cristian 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 modificarea bugetului propriu al Consiliului local al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului 

Urbanistic General al comunei Strunga, judeţul Iaşi, până la intrarea în vigoare a noului Plan 
Urbanistic General. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2019. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Prezentarea Raportului de control al Corpului de control al Instituţiei Prefectului 

judeţului Iaşi nr. 18749/17.10.2018 , întocmit cu ocazia verificării activităţii Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi şi a secretarului unităţii administrativ teritoriale  desfăşurată în data 
de 26.09.2018. 

- prezintă domnul Ureche Costel – secretarul unităţii administrativ teritoriale Strunga, 
judeţul Iaşi. 

6. Discuţii. 
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 11 voturi 

pentru. 
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Doamna primar prezintă punctul 2 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General. 

Se trece la discuţii. 
Domnul  viceprimar : 

- este vorba despre P.U.G. – Planul Urbanistic general al comunei; 
- am început demersurile pentru noul P.U.G. al comunei, însă avem o problemă cu 

drumurile naţionale în ceea ce priveşte avizul lor; 
- am primit o adresă de la Consiliul Judeţean Iaşi pentru adoptarea unei hotărâri a 

consiliului local , pentru prelungirea valabilităţii P.U.G., până în anul 2023. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Strunga, judeţul Iaşi, până la 
intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 
voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul fiscal 2019. 

Se trece la discuţii. 
Doamna primar – am considerat ca să menţinem impozitele şi taxele locale pentru anul 

fiscal 2019 , la nivelul celor din anul 2018, singura modificare este aceea cu privire la taxa de 
salubrizare pentru anul 2019, care a fost aprobată în şedinţa din data de 29.11.2018, prin H.C.L. 
nr. 47/2018. 

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

taxelor locale pentru anul fiscal 2019, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice 

vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul 
Iaşi. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Ureche Costel , secretarul comunei – în şedinţa Consiliului local din data de 

29.11.2018 aţi aprobat transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier 
principal , din Compartimentul financiar-contabil , în funcţia publică de execuţie de consilier 
debutant; între timp am găsit o persoană care poate veni prin transfer pe această funcţie de 
contabil, de aceea vom reveni la funcţia iniţială , de consilier, grad principal. 

Doamna primar – este vorba de o persoană din Tîrgu-Frumos, care în prezent lucrează ca 
şi contabil la Primăria comunei Oţeleni, vine la noi prin transfer , motivat şi de faptul că îi este 
mai uşor cu naveta de la Strunga la Tîrgu-Frumos. 

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

funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului propriu al 
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2018. 

Doamna primar dă cuvântul doamnei Burlacu Maria-Magdalena, consilier în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru a prezenta ce 
modificări se aduc la buget. 



Doamna Burlacu Maria-Magdalena : 
- s-a primit sume de 60,97 mii lei de la Consiliul Judeţean Iaşi, din cote defalcate; 
- 25 mii lei s-au dat la şcoala Strunga; 
- 35 mii lei la primărie; 
- s-au luat de la salarii suma de 163.500 lei şi s-au pus la material cu caracter 

funcţional şi chirii; 
- s-au mai pus bani la proiectul demolare şi construire grădiniţă Criveşti, proiect+ 

avize; 
- s-a deschis un cont separate pentru înfiinţare şi distribuţie gaze naturale în comuna 

Strunga; 
- de asemenea s-a mai pus la drumuri şi poduri, pentru carburanţi. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe : 
- suma dată Şcolii Strunga , este de 250 milioane lei; 
- 30 milioane sunt pentru naveta cadrelor didactice; 
- 120 milioane pentru schimbarea sistemului de încălzire de la şcoală, lucrarea costă 

500 milioane lei, constructorul a executat toată lucrarea , am achitat 250 milioane lei 
au rămas ăn jur de 260 milioane lei; 

- 40 milioane motorină şi 60 milioane lei facturi neachitate; 
- nu ne putem încadra în finanţarea pe bugetul acordat de minister, iar cei mai mulţi 

bani se duc pe lemne. 
Doamna primar – poate vom lua lemne direct de la deposit , de la Ocolul silvic. 
Alte discuţii nu mai sunt.    
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului 

propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2018, proiectul 
de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Se trece la  punctul  de pe ordinea de zi – Prezentarea Raportului de control al Corpului 
de control al Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi nr. 18749/17.10.2018 , întocmit cu ocazia 
verificării activităţii Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi şi a secretarului unităţii 
administrativ teritoriale  desfăşurată în data de 26.09.2018. 

În acest sens secretarul comunei – domnul Ureche Costel, dă citire Raportului de control. 
Se trece la discuţii. 
Domnul Sarafincianu Gheorghe- sunt lucruri nerealizate mărunte, care se regăsesc în 

fiecare instituţie, noi vă dorim succes în activitate şi în remedierea deficienţelor. 
Domnul Ureche Costel: 

-  deficienţe mari nu sunt, singura problemă este să vedem cum facem cu transparenţa 
decizională, cu afişarea proiectelor de acte normative cu cel puţin 30 de zile; 

- de la 01.01.2019 o să mai avem 3 funcţionari publici angajaţi, sper să mă mai 
degreveze de unele atribuţii, pentru a remedia deficienţele constatate, am avut de 
realizat activităţi pentru două funcţii şi pentru aceea de ofiţer de stare civilă. 

Doamna primar – experienţă mare o aveţi în aceea de secretar, drept dovadă nu a fost 
întoarsă nici o hotărâre a consiliului local sau dispoziţie de la Instituţia Prefectului judeţului Iaşi 
 Se trece la ultimul punct al ordinii de zi – Discuţii. 
 Doamna primar: 

- aşa cum ştiţi , luni pe data de 17.12.2018, am avut concurs pentru ocuparea a 3 
funcţii publice de execuţie vacante, s-au ocupat toate 3; 



- la fond funciar avem o persoană care a lucrat în Primăria comunei Heleşteni , tot pe 
fond funciar; 

- la registrul agricol avem o persoană din Tîrgu-Frumos , care este jurist de profesie; 
- la asistenţă socială avem o domnişoară din municipiul Iaşi, care este posibil să nu 

vină. 
Domnul Mărăciuc Gheorghe – 2 întrebări , prima ce înseamnă tipul de şedinţă, ordinară, 

extraordinară şi de îndată, care ar trebui să aibă şedinţe de comisie. 
 Domnul Ureche Costel – secretar comună: 

- şedinţele ordinare se convoacă lunar de către primar; 
- cele extraordinare se pot convoca de către primar sau  cel puţin  de o treime din  

numărul membrilor consiliului local; 
- cele de îndată se pot convoca în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru 

rezolvarea intereselor locuitorilor sau alte situaţii prevăzute de regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului local; 

- la şedinţele de îndată nu trebuie să se organizeze şedinţe ale comisiilor de 
specialitate ale consiliului local. 

Domnul Mărăciuc Gheorghe – a doua întrebare , ce se mai ştie despre Staţiunea Strunga  
s-a vândut sau nu , în ce stadiu se află.  

Doamna primar – încă nu ştim nimic , dar dacă se vindea , trebuia să se treacă pe la 
primărie pentru eliberarea unor documente. 

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 09.01.2019 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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