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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 22.12.2017 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.
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 27.11.2017 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.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, având în vedere faptul că mandatul
de preşedinte de şedinţă al doamnei Gherasim Mihaela-Geanina a încetat , va trebui ales alt
preşedinte de şedinţă, pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018.
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Agafiţei Ioan propune pe domnul Bolog Ioan.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot şi domnul Bolog Ioan este ales preşedinte de
şedinţă cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere.
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 modificării bugetului propriu al Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna decembrie 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază şi a coeficientilor,pentru
angajaţii din aparatul de specialitate al Primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu
data de 01.01.2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului
serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul
Iași.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
5. Discuţii.
Doamna primar – la ordinea de zi mai avem un punct, un proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual şi Acordul colectiv
pentru funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu 13 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei Lazăr Mariana- primarul comunei
pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2018.
Doamna primar :

nu vom începe cu proiectul de modificare a bugetului, o aşteptăm pe doamna
contabil;
- vă voi prezenta proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2018.
Domnul Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei, doamnă primar, domnul secretar va face
precizările necesare la acest proiect de hotărâre.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei :
- la acest proiect de hotărâre , faţă de cel de anul trecut , avem 3 modificări şi anume ,
la terenul intravilan curţi construcţii , anul trecut era o taxă până la 400 m.p. , peste
400 m.p. era o altă taxă;
- acum s-a revenit cum era până în anul 2015 şi anume se plăteşte o taxă pentru terenul
curţi construcţii, iar terenul de la alte categorii se plăteşte ca la extravilan;
- o a doua modificare este la taxa la mijloacele de transport cu o axă sau mai multe axe,
s-a majorat această taxă în funcţie de axe;
- o a treia modificare este la taxa de salubritate, anul trecut era 25 lei/persoană
fizică/an, acum s-a propus 35 lei/persoană fizică/an, iar la persoanele juridice era 200
lei/an, acum s-a propus 300 lei/persoană juridică/an.
Se trece la discuţii.
Doamna primar – ce părere aveţi taxa pentru salubritate , este prea mare.
Domnul Sarafincianu Gheorghe- nu este prea mare, să se încaseze, câţi plătesc această
taxă, ar trebui să se găsească o soluţie să se compenseze din altă sursă.
Doamna primar – şi aşa noi plătim din bugetul local , pentru deşeurile municipale, pentru
şcoli, biserici şi alte instituţii publice.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a
Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor în Județul Iași.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, face unele precizări la
acest proiect de hotărâre.
Domnul Ureche Costel:
- acum circa 2 ani dv. aţi aprobat Regulamentului serviciului de salubrizare aferent
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași, acum se vine pentru
aprobare cu o formă actualizată a acestui regulament, acest regulament se găseşte şi
pe site-ul A.D.I.S.-lui – www.adisiasi.ro., pentru consultare.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei
actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management
Integrat al Deşeurilor în Județul Iași, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea salariului de bază şi a
coeficientilor,pentru angajaţii din aparatul de specialitate al Primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi, începând cu data de 01.01.2018.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, face unele precizări la
acest proiect de hotărâre.
Domnul Ureche Costel :
- după cum ştiţi anul trecut în luna iulie dv. aţi stabilit salariile de bază pentru personalul
din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, formula de calcul fiind înmulţirea
unui coeficient de salarizare cu salariul minim pe economie;
-

- având în vedere faptul că începând cu data de 01.01.2018, contribuţiile pentru sănătate
şi pensii se vor reţine de la angajaţi, va trebui să stabilim aceste salarii, astfel ca angajaţii să nu
piardă din venitul salarial, în sarcina angajatorului rămânând numai o contribuţie de 2,5%;
- un exemplu la salariul minim de 1.450 lei cât a fost în anul 2017, angajatul primea un
venit net de circa 1.065 lei, de la 01.01.2018, salariul minim va fi de 1.900 lei, iar venitul net va
fi de circa 1.163 lei;
- după discuţia cu doamna primar, am mers pe formula să păstrăm acei coeficienţi de
salarizare de anul acesta , stabiliţi în luna iulie , coeficient stabilit pentru fiecare funcţie
contractuală sau publică , pe care să-l înmulţim cu salariul minim pe economie de 1.900 lei;
- în proiectul de hotărâre pe care l-aţi primit salariile sunt stabilite la gradaţia 0, adică fără
spor de vechime, în funcţie de vechimea pe care o are angajatul acest salariu de bază se va
înmulţi cu un procent de 7,5%, 5%,5%, 2,5%, 2,5% şi 2,5% pentru gradaţia maximă .
Se trece la discuţii.
Domnul Mărăciuc Gheorghe – aceste salarii sunt confidenţiale .
Domnul Ureche Costel – nu , aceste salarii le veţi găsi şi pe site-ul primăriei.
Domnul Sarafincianu Gheorghe, spuneţi-ne şi nouă care sunt aceşti coeficienţi.
Domnul Ureche Costel, dă citire anexei la proiectul de hotărâre, prezentând pentru fiecare
funcţie publică, respectiv contractuală coeficienţii de salarizare.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea salariului
de bază şi a coeficientilor,pentru angajaţii din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.01.2018, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13
voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de
muncă pentru personalul contractual şi Acordul colectiv pentru funcţionarii din aparatul de
specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, face unele precizări la
acest proiect de hotărâre.
Domnul Ureche Costel :
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011- legea dialogului social , instituţiile
publice care aveau sub 20 de angajaţi, nu erau obligate să încheie aceste tipuri de contracte şi
acorduri;
- acum cu modificările aduse Legii nr. 62/2011 , prin O.G. nr. 79/2017 suntem şi noi
obligaţi să încheiem astfel de contracte şi acorduri.
- sunt două documente , motivat de faptul că pentru personalul contractual se încheie
Contract colectiv de muncă iar pentru funcţiile publice se încheie un Acord colectiv;
- aceste două acte s-au negociat cu primarul comunei Strunga, de către reprezentantul
personalului contractual, respectiv al funcţionarilor publici;
- voi da citire capitolelor din aceste documente.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului
colectiv de muncă pentru personalul contractual şi Acordul colectiv pentru funcţionarii din
aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei nr.
161/21.12.2017 , emisă de primarul comunei Strunga, cu privire la modificarea bugetului propriu
al Consiliului local al comunei Strunga, pe luna decembrie 2017.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei – o precizare:
- pe ordinea de zi a şedinţei era un proiect de hotărâre cu privire la modificarea
bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, pe luna decembrie 2017;

doamna contabil Olan Valentina a trebuit să meargă ieri la Iaşi, cu bugetul modificat,
doamna primar a emis această dispoziţie, dv. va trebui să ratificaţi prevederile
acesteia.
Doamna primar prezintă modificările aduse la buget.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei
nr. 161/21.12.2017 , emisă de primarul comunei Strunga, cu privire la modificarea bugetului
propriu al Consiliului local al comunei Strunga, pe luna decembrie 2017, proiectul de hotărâre
este adoptat cu 13 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi – Discuţii.
Doamna primar :
- domnilor consilieri, dacă vedeţi că sunt probleme cu iluminatul public , vă rog să ne
anunţaţi;
- părintele de la Parohia Hăbăşeşti , a făcut o solicitare pentru o sumă de bani,dar va
trebui ca această solicitare să fie discutată anul viitor pe noul buget .
- de asemenea vă prezint o solicitare a domnului Mărtinaş Gheorghe din satul
Fărcăşeni, comuna Strunga, prin care solicită clarificarea situaţiei cu terenul de acasă,
are o problemă cu vecinul domnul Mihăilă, care a săpat o groapă, lângă casa sa .
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei, consider că această solicitare este de
competenţa Comisiei locale de fond funciar şi de urbanism.
Domnul Agafiţei Ioan, viceprimarul comunei, am făcut o solicitare către domnul ing.
Toea să vină cu staţia şi să facem măsurători la ambii cetăţeni, să vedem care este situaţia reală.
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 29.01.2018 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

