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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.09.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenţi cei 13 consilieri.
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga,
judeţul Iaşi, domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga şi doamna Olan Valentinconsilier.
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 27.08.2018 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.
Preşedintele de şedinţă domnul Sarafincianu Gheorghe 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 modificarea bugetului propriu al Consiliului local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna septembrie 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Strunga a
imobilului”Clădire magazin Criveşti” pe perioada de implementare a proiectului de investiţii”
Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal, în sat Criveşti, comuna Strunga, judeţul
Iaşi”.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Discuţii.
Doamna primar – la ordinea de zi mai avem un proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul şcolar 2018-2019.
Preşedintele de şedinţă – mai sunt alte propuneri la ordinea de zi.
Nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 13 voturi
pentru.
Doamna primar dă cuvântul doamnei Olan Valentina – consilier(contabil) pentru a
prezenta modificarea bugetuluipe luna septembrie 2018 .
Doamna Olan Valentina :
- la partea de venituri am primit din cote defalcate suma de 90 mii lei;
- la cap. 04.02.02 – suma de 49 mii lei;
- la cap. 11.02.02 – suma de 0,43 mii lei pentru copiii cu cerinţe speciale(CES);
- la cap. 11.02.01- suma de 39,85 mii lei pentru finanţare Program lapte, corn , fructe
pentru şcoală;
- la cap. 39.02.07 – suma de 35,48 mii lei , venituri din vânzarea unor terenuri din
domeniul privat al comunei;

-

la partea de cheltuieli , la cap. 51, 20.02. – suma de 8 mii lei cheltuieli curente la
şcoală;
- la cap. 20.30.30. – suma de 3.25 mii lei ;
- la cap. 71.01.02.- suma de 30 mii lei; pentru un generator;
- la cap. 65- 20.02. – suma de 10 mii lei pentru şcoală;
- la cap. 57.02.01. – suma de 40,28 mii lei pentru CES şi Program lapte, corn , fructe
pentru şcoală;
- la cap. 71.01.02.- suma de 19 mii lei pentru sistem supraveghere video;
- la cap. 71.01.30 – suma de 8,23 mii lei pentru diriginte şantier, proiect tehnic,
execuţie clădire Restaurant;
- la cap. 74.02. - 45 mii lei
Se trece la discuţii.
Nu sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului
propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna septembrie 2018, proiectul
de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Şcolii
Gimnaziale Strunga a imobilului”Clădire magazin Criveşti” pe perioada de implementare a
proiectului de investiţii” Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal, în sat Criveşti,
comuna Strunga, judeţul Iaşi”.
Doamna primar :
- ştiţi că la Criveşti avem în derulare proiectului de investiţii” Demolare şi construire
Grădiniţă cu program normal, în sat Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi”;
- nu s-a demolat clădirea , pentru că aşa am vrut noi, s-a făcut o expertiză tehnică şi s-a
constatat că nu se poate desfăşura activitate în acest imobil, pereţii sun îmbibaţi cu îngrăşăminte,
miroase a urină;
- am discutat cu domnul director al Şcolii Strunga şi copiii nu pot fi aduşi la şcoala
Strunga cu miccrobuzul, sun mici şi prezenşa este slabă, am hotărât cu domnul director să-şi
desfăşoare programul în Magazinul Criveşti;
- problema este cu casa de prăznuire care era în acest magazine, cetăţenii trebuie să
înţeleagă , copii nu au alt spaţiu, pentru un an de zile , cetăţenii să găsească al spaţiu , o casă din
sat nelocuită, pentru casă de prăznuire.
Domnul Sarafincianu Gheorghe- anul trecut , pe perioada cât grădiniţa a fost închisă de
D.S.P. Iaşi, copiii au fost aduşi cu microbuzul la Şcoala Strunga, din 16 înscrişi veneau 2-3 copii,
apoi mai este şi problema de securitate a copiilor, sunt prea mici, acolo în sala din magazine au
condiţii chiar mai bune decât în vechea grădiniţă.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea
Şcolii Gimnaziale Strunga a imobilului”Clădire magazin Criveşti” pe perioada de implementare
a proiectului de investiţii” Demolare şi construire Grădiniţă cu program normal, în sat Criveşti,
comuna Strunga, judeţul Iaşi”, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale Strunga, pentru anul şcolar 2018-2019.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei – domnilor consilieri vă rog să faceţi
propuneri.

Domnul Apetrei Ionel propune pe domnul Gabor Cristian.
Domnul Sarafincianu Gheorghe propune pe domnul Gorgos Ioan.
Domnul Gorgos Ioan propune pe doamna Gherasim Mihaela-Geanina.
Preşedintele de şedinţă supune la vot prima propunere , pentru domnul Gabor Cristian, se
votează cu 9 voturi pentru şi 4 voturi abţinere.
Domnul Ureche Costel – mai supunem la vot şi celelalte două propuneri.
Consilierii prezenţi – nu.
Domnul Gabor Cristian va fi reprezentantul Consiliul local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Strunga, pentru anul şcolar 2018-2019.
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 12.10.2018 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

