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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 25.08.2017 în şedinţa de ordinară a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenti cei 13consilieri. 
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 – 28.07.2017   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 Stoleriu Vasile. 

Preşedintele de şedinţă  domnul Butnariu 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 august  2017. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 
Adițional nr.21. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Strunga, judeţul 

Iaşi în Asociaţia  Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S . 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare pentru 

terenurilor aferente construcţiilor ce au aparţinut Consumcoop Strunga şi au fost 
înstrăinate(Magazin sătesc în satul Fărcăşeni, Magazin sătesc în satul Brătuleşti şi magazin mixt 
în satul Hăbăşeşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

 5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare pentru 
spaţiile medicale concesionate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale , în vederea stabilirii preţului de 
piaţă. 

6. Discuţii. 
Doamna Lazăr Mariana- primar,  la ordinea de zi mai avem un punct suplimentar, un 

proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul de 
investiţii”Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi”.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi cu  propunerea făcută de 
doamna primar, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 13 voturi pentru. 

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


Doamna primar prezintă punctul 1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna august  
2017. 

Doamna primar: 
- la partea de venituri am inclus banii proveniţi din sponsorizare pentru ziua comunei; 
- la învăţământ s-a suplimentat cu 3.000 lei pentru cheltuieli de personal; 
- apoi s-au luat 10 mii de lei din trim.IV şi s-au adus în trim.III; 
- de asemenea au mai fost unele reglări între articolele aceluiaşi capitol bugetar.   
Se trece la discuţii. 
Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna august 2017, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării Contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin 
Actul Adițional nr.21. 

Se trece la discuţii. 
Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr.21, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului 
comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia  Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 
A.R.S.A.C.I.S. 

Persoana desemnată este doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, primarul îşi 
poate delega calitatea de reprezentant legal al comunei Strunga,judeţul Iaşi în Asociaţia 
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S.,  prin dispoziţie. 

Se trece la discuţii. 
Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului comunei Strunga, judeţul Iaşi în Asociaţia  Regională a Serviciilor de Apă Canal 
Iaşi – A.R.S.A.C.I.S., proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  
 Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind întocmirea unor rapoarte de 
evaluare. 
 Domnul Ureche Costel-secretarul comunei, pe ordinea de zi au fost trecute două proiecte 
de hotărâri cu privire la întocmirea rapoartelor de evaluare , am discutat cu domnul Iuga Cătălin-
avocat, persoană ce prestează activităţi juridice pentru primărie şi a spus că este suficientă o 
singură hotărâre pentru întocmirea acestor rapoarte. 
 Domnul Ureche Costel , câteva precizări la acest proiect de hotărâre: 

- spaţiile medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie au fost 
concesionate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea 
unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, nivelul redevenţei fiind de 1 
euro/mp/an in primii 5 ani; 

- după primii 5 ani nivelul minim al redevenţei se va stabili de către concedent, pornind 
de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptată; 



- la terenurile aferente magazinelor ce au aparţinut Consumcoop Strunga şi au fost 
vândute , conform art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste terenuri pot fi 
vândute deţinătorilor construcţiilor, preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport 
de evaluare, aprobat de consiliul local ; 

- la spaţiul în care funcţionează farmacia , se poate concesiona sau închiria spaţiul , pe 
baza unui raport de evaluare , prin licitaţie publică.  

Se trece la discuţii. 
Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind întocmirea unor 

rapoarte de evaluare, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 
Doamna primar – la farmacie au venit cu o solicitare pentru prelungirea contractului de 

închiriere, contractul încetează cu data de 26.08.2017. 
Domnul Ureche Costel- nu se poate adopta o hotărâre în acest sens , nu avem temei legal 

de prelungire a contractului, dacă membrii consiliului local sunt de acord cu încheierea unui act 
adiţional până la întocmirea raportului de evaluare şi organizarea licitaţiei publice , se va 
menţiona în procesul verbal al şedinţei consiliului local. 

Cei 13 consilieri sunt de acord cu încheierea unui act adiţional . 
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de 

fezabilitate pentru proiectul de investiţii”Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în comuna 
Strunga, judeţul Iaşi”.  

Se trece la discuţii. 
Doamna primar : 
-  m-am gândit să întocmim aceste studiu de fezabilitate, poate reuşim cu acest proiect, 

să încercăm, ştiu că staţia de reducere a presiunii costă foarte mult; 
- m-am gândit la acest proiect pentru satul Strunga, sat reşedinţă de comună, unde sunt 

şi alte instituţii publice şi agenţi economici şi pentru satul Fărcăşeni, care este cel mai 
mare sat din comună; 

- vom merge din casă în casă , ca să vedem cam câţi potenţiali consumatori ar fi. 
Domnul Mărăciuc Gheorghe – să se facă un calcul să vedem cât ar ajunge un racord 

pentru fiecare familie, de exemplu la comuna Răchiteni , un racord ajunge la 4.000 lei. 
 Doamna primar- poate reuşim să facem racordurile  cu plata în rate. 

Domnul Ureche Costel- ar trebui văzut cât ajunge un racord, ca să se poată discuta cu 
cetăţenii şi apoi se poate şti şi nr. aproximativ de consumatori. 

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

Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţii”Înfiinţare sistem distribuţie gaze 
naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi 
pentru. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Discuţii. 
Doamna primar, avem o solicitare de la fundaţia „Ancora Salvării” cu sediul în comuna 

Strunga, care solicită decontarea sumei de 360 lei lunar pentru combustibil transport. 
In acest sens dă citire şi referatului întocmit de doamna Ilieş Dorina-asistent social. 
Domnul Ureche Costel – doamnă primar am mai discutat această solicitare, trebuia să 

vină cu suma, nici în acest caz nu putem adopta hotărâre nu avem temei legal, de fapt am discutat 



şi cu domnul Iuga Cătălin-avocat şi cu doamna contabilă Olan Valentina, care a spus că va vedea 
la trezorerie dacă se poate deconta aceste cheltuieli. 

Cei 13 consilieri sunt de acord cu decontarea acestei sume dacă este legal . 
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 25.09.2017 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 

 
 


