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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 23.10.2017 în şedinţa de indata  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenti cei 10 consilieri din cei 13,lipsesc domnii Maraciuc Gheorghe, 
Gorgos Ioan si Butnariu Ioan. 

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 – 25.09.2017   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 10 voturi pentru . 
Preşedintele de şedinţă  doamna Gherasim Mihaela-Geanina 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 indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului 
general estimativ. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a 

obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului 
general estimativ. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu 10 voturi 

pentru. 
Doamna primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, 
conform Devizului general estimativ. 

In acest sens da citire proiectului de hotarare. 
Doamna primar – avem si devizul general de lucrari anexat la proiectul de hotarare. 
Domnul Stoleriu Vasile- constructia se va face din structura metalica ? 
Doamna primar – nu se va face constructie normala, zidita, va fi o grupa pentru gradinita, 

o sala pentru festivitati si o sala pentru servit masa. 
Alte discutii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, 

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


JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimative, proiectul de hotarare este adoptat cu 
10 voturi pentru. 

Doamna primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea asigurării finanţării de la 
bugetul local a obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, 
conform Devizului general estimativ. 

In acest sens da citire proiectului de hotarare. 
Discutii pe baza proiectului de hotarare . 
Nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea asigurării 

finanţării de la bugetul local a obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, 
JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimative, proiectul de hotarare este adoptat cu 
10 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 30.10.2017 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 

 


