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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.09.2017 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 – 25.08.2017 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 13 voturi pentru .
Secretarul comunei – domnul Ureche Costel, avand in vedere faptul ca mandatul de
presedinte de sedinta al domnului Butnariu Ioan a incetat , va trebui ales alt presedinte de
sedinta, va rog sa faceti propuneri.
Domnul Agafitei Ioan propune pe doamna Gherasim Mihaela-Geanina.
Nemafiind alte propuneri, se supune la vot propunerea si astfel doamna Gherasim
Mihaela-Geanina, este ales presedinte de sedinta pentru perioada septembrie-noiembrie 2017
cu 12 voturi pentru si 1 vot abtinere.
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 modificării bugetului propriu al Consiliului
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna septembrie 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în administrare a Grădiniţei cu
Program normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, către Şcoala Gimnazială
Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de
investiţii”Împrejmuire teren sport , sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizaţiei lunare a primarului
şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25%.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga.
6. Discuţii.
Doamna Lazăr Mariana- primar, la ordinea de zi mai avem un punct suplimentar, un
proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție
privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și mandatarea

doamnei Găucan Elena Tamara pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării
Generale A.D.I.S. Iași.
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.
Avand in vedere faptul ca doamna consilier(contabil) Olan Valentina nu a ajuns inca
la
sedinta, doamna primar prezintă punctul 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
predării în administrare a Grădiniţei cu Program normal din satul Strunga, comuna Strunga,
judeţul Iaşi, către Şcoala Gimnazială Strunga, judeţul Iaşi.
Doamna primar:
- gradinita a fost construita dinn fonduri europene, este normal sa o dam in
administrarea scolii, vom incheia un protocol de predare –primire a unitatatii.
Se trece la discuţii.
Domnul Sarafinicianu Gheorghe- la semnarea protocolului, am o rugaminte de a fi
predata autorizatia sanitara in original si autorizatia I.S.U.
Alte discutii nu sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea predării în
administrare a Grădiniţei cu Program normal din satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi,
către Şcoala Gimnazială Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi
pentru.
Doamna primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului General
pentru
obiectivul de investiţii”Împrejmuire teren sport , sat Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul
Iaşi”.
Doamna primar – am realizat terenul de sport la Farcaseni, am zis ca nu fac proiect
pentru imprejmuire, am considerar ca nu este necesar, dar trebuia.
Discutii.
Domnul Sarafincianu Gheorghe, am sa motivez de ce votez importiva acestui proiect de
hotarare- consider ca aceasta investitie nu este prioritara , la scoala Strunga elevii stau in frig, la
Farcaseni la fel,ar trebui sa aveti in vedere alte prioritati, pentru ca se putea juca fotbal inca multi
ani, ar trebui ca scoala Strunga sa nu dispara, neinvestiind in ea va dusparea, elevii de la scoala
Bratulesti si Farcaseni pleaca la Tirgu-Frumos, clasele sunt la minim de elevi,cred ca o
comunitate fara scoala nu ar exista, nu toti au posibilitati pentru a da copii la Tirgu-Frumos.
Doamna primar- motivul plecarii din comuna a elevilor nu este acesta, pleaca din alte
motive, prioritati la nivelul comunei sunt si vor ma fi, am considerat ca este necesar sa facem
aceasta investitie si vrem sa mai facem si alte investitii in scoli.
Domnul Butnariu Ioan – copii au plecat si din alte motive.
Nemafiind alte discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind
aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii”Împrejmuire teren sport , sat
Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi”, proiectul de hotarare este adoptat cu 11 voturi
pentru, 1 vot impotriva-Sarafincianu Gheorghe si 1 vot abtinere-Maraciuc Gheorghe.
Doamna Olan Valentina- consilier(contabil) in cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Strunga, judetul Iasi, prezinta detalii privind proiectul de modificare a
bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna septembrie 2017.
Doamna Olan Valentina :
- am primit 3 adrese de rectificare a bugetului local, in ultima saptamana;

-

am facut a analiza a veniturilor, s-a incasat mai mult la unele capitole , venituri pe
care le-am pus la capitolele de cheltuieli, la lemne de foc si salubritate, aici este foarte
greu la salubritate se incaseaza foarte putin in comparatie cu facturile care sunt de
platit, ar trebuia sa gasim o solutie;
- la capitolul 11.02 o rectificare cu minus, la persoanele cu handicap, am prevazut o
suma mai mare , de la D.G.R.F.P. Iasi am primit solicitare de diminuare a sumei
initiale;
- in cadrul articolelor bugetare am facut unele reglari intre ele;
Discutii.
Domnul Sarafincianu Gheorghe – la scoala au fost 10 mii lei pentru cheltuieli,
unde sunt banii.
Doamna Olan Valentina – banii sunt acolo in buget , am prins bani pentru
Gradinita Farcaseni si pentru cea de la Crivesti.
Domnul Ureche Costel – la acest proiect de hotarare este un articol privind si
excedentul
din 2016, parerea mea este ca de la inceputul anului ar trebui hotarat cu acest excedent , toata
suma la inceput de an.
Alte discutii nu mai sunt.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea modificării
bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna septembrie 2017,
proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea majorării indemnizaţiei
lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25%.
Doamna primar – din data de 01.08.2017 prin lege se poate majora indemnizatia
primarului si viceprimarului , care au proiecte pe fonduri europene cu 25%.
Discutii.
Nu sunt.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea majorării
indemnizaţiei lunare a primarului şi viceprimarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 25%,
proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului
Consiliul
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale
Strunga.
Va rog sa faceti propuneri.
Domnul Sarafincianu Gheorghe propune pe domnul Maraciuc Gheorghe, din urmatoarele
considerente - este cadru didactic si cand ca fi convocat, este in scoala si va veni.
Domnul Pantiru Anton il propune pe domnul Gabor Cristian.
Se supune la vot propunerile.
Pentru domnul Maraciuc Gheorghe, se voteaza cu 3 voturi pentru, 2 voturi impotrivaPantiru Anton si Butnariu Ioan si 8 voturi abtinere.
Pentru domnul Gabor Cristian se voteaza cu 7 voturi pentru, 5 voturi abtinere si 1 vot
impotriva .
Domnul Gabor Cristian va fi reprezentantul Consiliul local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga.

Domnul Sarafincianu Gheorghe- este o gandire corecta, foarte corecta, de asta merg
treburile in comuna.
Doamna primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la
Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din
județul Iași” și mandatarea doamnei Găucan Elena Tamara pentru semnarea unor documente în
cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași.
Discutii.
Nu sunt.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Actului
adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor din județul Iași” și mandatarea doamnei Găucan Elena Tamara pentru semnarea unor
documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași, proiectul de hotarare este adoptat
cu 13 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Discutii.
Domnul Stoleriu Vasile – relativ la priponitul animalelor pe zona publica, animalele stau
pe zona publica si incurca circulatia, nu este normal, nu se poate trece cu masina, apoi pasarile
trebuie sa stea in curte , nu in strada, la gunoaie se dau foc langa containere.
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 23.10.2017 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

