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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.07.2017 în şedinţa de ordinară a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenti 12 consilieri din cei 13, lipseşte motivat domnul Stoleriu Vasile
care a anunţat că are o problemă personală.
De asemenea la şedinţă participă domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga şi
doamna Olan Valentina- consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga.
Doamna primar Lazăr Mariana nu poate participa la şedinţa consiliului local , deoarece
este plecată cu doamna Burlacu Maria-Magdalena-consilier în cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Strunga la firma Incorso- firma care a efectuat acţiunea de reevaluare şi
reactualizare a domeniului public şi privat al comunei Strunga pentru clarificarea unei situaţii.
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 30.06.2017 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 11 voturi pentru şi 1 vot abţinere –
domnul Mărăciuc Gheorghe.
Preşedintele de şedinţă domnul Butnariu Ioan dă cuvântul domnului Agafiţei Ioan viceprimarul comunei Strunga pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.
Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar prezintă proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului propriu al
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a
proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, solicitarea scrisorii de
garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. şi aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
proiectului.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare cuprinzând
salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate
al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.07.2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
4. Discuţii.
Domnul Agafiţei Ioan viceprimar- la ordinea de zi mai avem un punct
Suplimentar , un proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Strunga nr.42 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare al Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, modificare cu privire la
indemnizaţia consilierilor locali.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi cu propunerea făcută de
domnul viceprimar, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 12 voturi pentru.
La primul punct al ordinii de zi - modificarea bugetului propriu al Consiliului local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017 se dă cuvântul doamnei Olan Valentina –
consilier(contabil).
Doamna Olan Valentina dă citire referatului care a stat la baza iniţierii proiectului de
hotărâre:
- sunt câteva modificări între articole bugetare;
- s-a prevăzut o sumă pentru solicitarea scrisorii de garanţie din partea
F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N.;
- s-au alocat 10 mii lei pentru şcoala Strunga, pentru cheltuieli materiale;
- la investiţii s-a prevăzut suma de 18 mii lei, din care 10 mii lei pentru generator
primărie şi diferenţa pentru o cositoare pentru parcul public.
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 iulie 2017,
proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Domnul Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea valorii de investiţie a proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul
Iaşi”, solicitarea scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. şi aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al proiectului.
Se trece la discuţii.
Domnul Sarafincianu Gheorghe – când încep lucrările la drumuri.
Domnul Agafiţei Ioan – marţi a fost ultima zi de depunere a contestaţiilor la finalul
procedurii de licitaţie, în ultimul moment o firmă participantă la licitaţie a depus contestaţie, va
trebui să aşteptăm soluţionarea contestaţiei.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de
investiţie a proiectului„Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi”, solicitarea
scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. şi aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al proiectului, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei Olan Valentina –
consilier(contabil) prentru a prezenta grila cu propunerile pentru stabilirea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Doamna Olan Valentina :
- având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, pentru stabilirea salariilor de bază,
am venit cu propuneri în conformitate cu prevederile şi principiile legii;
- de circa 2 săptămâni am consultat mai multe variante primite de la mai multe
instituţii, sindicate, m-am consultat şi cu alţi colegi de la alte primării şi am venit cu
această propunere – am propus un coeficient care se înmulţeşte su salariul minim pe
economie de 1.450 lei şi astfel a rezultat salariul de bază la gradaţia 0;

în continuare voi prezenta coeficienţii şi salariile de bază rezultate , atât pentru
funcţiile ocupate cât şi pentru cele vacante , pentru funcţii publice şi funcţii
contractuale;
Se trece la discuţii.
Domnul Mărăciuc Gheorghe – de unde vin banii pentru aceste salarii.
Domnul Agafiţei Ioan – viceprimar – din bugetul local, s-a discutat cu
doamna contabilă şi cu doamna primar , sunt bani în buget pentru aceste salarii.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea grilei de
salarizare cuprinzând salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începând cu data de
01.07.2017, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga :
- am avizat proiectul de hotărâre cu grila de salarizare, voi semna şi hotărârea adoptată,
cu unele menţiuni;
- salariile – indemnizaţiile pentru primar şi viceprimar sunt stabilite prin Legea nr.
153/2017,iar pentru secretarul comunei care este funcţie de conducere , salariul este
stabilit de către conducătorul instituţie, adică de primarul comunei, nu de către
consiliul local;
- vizavi de grila de salarizare care s-a propus şi s-a aprobat , consider că nu s-au
respectat prevederile art. 6 şi 8 din lege şi voi da citire la aceste prevederi, nu s-au
respectat anumite principii şi prevederi;
- eu nu am nimic împotrivă, pot să se stabilească salarii şi de 100 milioane lei, mi se
par că aceşti coefienţi sunt cam mari faţă de alte instituţii judeţene şi centrale sau
chiar faţă de alte comune ;
- la unii s-au dublat salariile , la unii sunt diferenţe foarte mici, sunt diferenţe mici între
funcţii, între pregătirea profesională , studii şi responsabilităţi;
- eu nu am fost de acord cu această grilă de salarizare, ştie doamna contabilă , ştie
domnul viceprimar şi doamna primar, sunt coeficienţi mai mari decât la nivel central,
dar asta este nu poţi lupta de unul singur împotriva tuturor.
În continuare domnul Ureche Costel – secretarul comunei prezintă
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Strunga nr.42
din 27.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, modificare cu privire la indemnizaţia
consilierilor locali.
Domnul Ureche Costel – în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 în perioada
01.07.2017-31.12.2021, consilierii locali beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 10%
din indemnizaţia primarului comunei, pentru participarea la numărul maxim de şedinţe prevăzut
de lege, doamna primar a venit cu propunerea de 10%.
Discuţii.
Nu sunt .
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului Local al comunei Strunga nr.42 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, modificare cu privire la indemnizaţia consilierilor locali, proiectul de hotărâre este adoptat
cu 12 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 25.08.2017conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

