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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 24.04.2019 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi 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, judeţul Iaşi şi doamna Filip 
Rodica-consilier(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi. 

Procesul verbal al şedinţei anterioare – 29.03.2019   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. 
Având în vedere faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnul Gabor Ionel a 

încetat, va trebui ales alt preşedinte de şedinţă. 
Domnul Ureche Costel-secretar comună, vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Iacob Gheorghe propune pe domnul Agafiţei Ioan. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot şi domnul Agafiţei Ioan este ales preşedinte de şedinţă pentru perioada 

aprilie-iunie 2019 cu 11 voturi pentru şi 1 vot abţinere.  
Preşedintele de şedinţă domnul Agafiţei 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. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie – iunie 2019. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei 

Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a comunei 

Strunga,  judeţul Iaşi , în anul 2019. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii din bugetul propriu al Consiliului local al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019, a paznicilor şi pompierilor care îşi vor desfăşura 
activitatea la secţiile de votare organizate pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu ocazia 
alegerilor parlamentare din data de 26.05.2019.   

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Discuţii. 

Doamna primar – la ordinea de zi mai avem 1 punct suplimentar şi anume un proiect de 
hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al 
României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu punctul suplimentar, 
proiectul ordinii ordinii de zi este este aprobat cu 12 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 
2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022. 

Doamna primar- proiectul de buget va fi prezentat de doamna Filip Rodica-
consilier(contabil). 

Doamna  Filip Rodica: 
- după cum aţi văzut din documentele primite anul acesta bugetul local are prevăzut la 

partea de venituri suma de 5.613,17 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 9.317,46 mii lei; 
- diferenţa dintre partea de venituri şi partea de cheltuieli, o reprezintă excedentul 

anului trecut, în sumă de 3.704,29 mii lei, sumă care s-a trecut la investiţii, acest excedent a fost 
repartizat şi aprobat de dv. prin hotărâre de consiliu local; 

- pe partea de venituri s-a estimat suma de 778 mii lei din încasări proprii, diferenţa 
fiind din cote defalcate din impozitul pe venit, cote şi sume defalcate din TVA alocate pentru 
echilibrarea bugetului local; 

- de asemenea  a fost înfiinţat un nou cont  04.02.05. sume alocate din fondul 
Consiliului Judeţean, de unde s-a alocat suma de 292,00 mii lei pentru echilibrarea bugetului 
local. 

La partea de cheltuieli: 
- la administraţie locală , suma de 2.401,64 mii lei, pentru cheltuieli de personal, 

cheltuieli materiale, achiziţionare autogreder şi alte cheltuieli; 
- la fondul de rezervă s-a prevăzut suma de 20,00 mii lei pentru cheltuieli alegeri şi 

fond rezervă la dispoziţia autorităţii locale; 
- la ordine publică, suma de 90,50 mii lei , situaţii de urgenţă salarizare şi cheltuieli 

materiale; 
- la învăţământ suma de 1.298,33 mii lei , pentru cheltuieli materiale, de la bugetul de 

stat, cheltuieli, transport, burse  şi din bugetul local; 
- construire Grădiniţa Criveşti,prin P.N.D.L., suma de 820,00 mii lei; 
- acţiuni sanitare- reparaţii curente suma de 15,00 mii lei; 
- la cultură, religie, suma de  19,50 mii lei , din care pentru cheltuieli de personal, 

bunuri şi servicii , ziua comunei şi sprijin financiar pentru parohii din comună; 
- la asistenţă socială, salarii pentru asistenţii sociali, indemnizaţii persoane cu hadicap, 

ajutoare încălzirea locuinţei, ajutoare de urgenţă suma de 965,60 mii lei;  
- dezvoltare publică , suma de 1.313,10 mii lei, pentru cheltuieli materiale, modernizare 

şi reabilitare parc-finanţare naţională şi cheltuieli neeligibile pentru parc din bugetul local; 
- la salubritate , suma de 120,00 mii lei; 
- la transporturi şi comunicaţii, suma de 2.891,79 mii lei, pentru modernizare drum 

FEADR de anul trecut şi investiţiile pe care le-am propus în lista de investiţii anexă la proiect 
buget; 

- deci în final noi avem la secţiunea funcţionare, suma de 4.329,57 mii lei, investiţii 
excedent şi  cote , suma de 4.987,89 mii lei şi fonduri FEADR, suma de 1.940,50 mii lei.  

Se trece la discuţii. 
Domnul Panţiru Anton – pentru drumul din satul Fărcăşeni, drumul cel asfaltat nou, se 

mai fac poduri, întreabă cetăţenii din sat. 



Doamna primar – podurile o să şi le facă fiecare, constructorul încă mai are de lucru la 
drum, la rigole, terasamente, la drumul de la cimitir vom face noi, provizoriu fiecare îşi poate 
face un podeţ, vom vorbi cu constructorul, ei încă mai lucrează în satul Strunga. 

Domnul Mărăciuc Gheorghe- în satul Strunga pentru poduri,rămâne varianta discutată 
din iarnă , adică să se facă poduri cu o firmă, altfel va face fiecare după posibilităţi. 

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar , aşa ar fi cel mai bineşi cel mai frumos, aşa ar trebui 
să se facă. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe- vizavi de podeţe, să luăm legătura cu o firmă, să vedem 
cât ar costa un pod, primăria să contribuie  şi ea cu o parte din bani. 

Domnul Mărăciuc Gheorghe- o întrebare , ce se întâmplă cu gazul. 
Doamna primar – avem prevăzută o sumă în planul de investiţii. 
Domnul Sarafincianu Gheorghe – referitor la bugetul şcolii, finanţarea complementară 

este cam săracă, pentru început este bună, să vedem pe parcursul anului . 
Doamna Filip Rodica- consilier(contabil), conform adresei dv. am respectat solicitările şi 

prevederile legale. 
Alte discuţii 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 2019 şi a estimărilor pentru 
anii 2020-2022, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi. 
Domnul Agafiţei Ioan-viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre privind 

privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Strunga,  judeţul Iaşi , în anul 
2019. 

Domnul Agafiţei Ioan – ca obiective şi articole, proiectul de hotărâre a rămas la fel, ca 
anul trecut, o completare, va trebui să luăm un top de procese verbale, pentru aplicare sacţiuni 
pentru cei care încalcă prevederile referitoare la păşunat şi la buna gospodărire, înfrumuseţare şi 
întreţinere a comunei Strunga, la gunoaie plătim destul de mult din bugetul local. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe- când se dau pubelele pentru gunoi de la primărie. 
Domnul Agafiţei Ioan – după 1 mai, trebuie să le sortăm , sunt foarte multe deteriorate. 
Domnul Mărăciuc Gheorghe – se va reface drumul asfaltat  de la poştă, până la şcoală. 
Doamna primar- da am discutat cu constructorul şi după finalizarea lucrărilor în satul 

Strunga, se va reface şi acest drum. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind buna gospodărire, 

înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Strunga,  judeţul Iaşi , în anul 2019, proiectul de hotărâre 
este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 
Domnul Urece Costel- secretarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre privind 

aprobarea plăţii din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 
2019, a paznicilor şi pompierilor care îşi vor desfăşura activitatea la secţiile de votare organizate 
pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 26.05.2019.   

Domnul Ureche Costel, după cum ştiţi în data de 26 mai anul acesta vor avea loc alegeri 
europarlamentare, anul trecut nu au fost prevăzute în bugetul local sume pentru plata paznicilor 
şi a pompierilor de la secţiile de votare şi nu au putut fi plătiţi. 

În acest sens, anul acesta s-au prevăzut sume în bugetul local pentru plata paznicilor şi a 
pompierilor de la secţiile de votare şi doamna primar a iniţiat acest proiect de hotărâre. 



Discuţii nu sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii din 

bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019, a paznicilor şi 
pompierilor care îşi vor desfăşura activitatea la secţiile de votare organizate pe raza comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 26.05.2019, proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi – prezentarea proiectul de hotărâre privind 
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al 
României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020. 

Domnul Ureche Costel- secretar comună: 
- în data de 15.04.2019 s-a primit de la Consiliul Judeţean Iaşi, o adresă prin care se 

solicita, adoptarea de către consiliul local a unei hotărâri privind asumarea sau neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 
nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020; 

- în luna februarie, dv. aţi adoptat o hotărâre privind asumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, pentru anul şcolar 2018-2019; 

- în acest sens doamna primar a iniţiat un proiect de hotărâre privind neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 
nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020. 

Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 
nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020, proiectul de hotărâre este 
adoptat cu 12 voturi pentru. 

Alte discuţii din şedinţa consiliului local sunt înregistrate pe reportofon şi stocate în P.C. 
    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 31.05.2019 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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