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Încheiat astăzi 27.04.2018 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 şi 

domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga. 
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 28.02.2018   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 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere- domnul 
Stoleriu Vasile.  

Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, având în vedere faptul că a încetat mandatul 
de preşedinte de şedinţă al domnului Bolog Ioan , va trebui ales alt preşedinte de şedinţă, în acest sens 
vă rog să faceţi propuneri. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe propune pe domnul Mărăciuc Gheorghe. 
Alte propuneri nu mai sunt. 
Se supune la vot propunerea şi domnul Mărăciuc Gheorghe este ales preşedinte de şedinţă pentru 

perioada aprilie-iunie 2018 cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere. 
Preşedintele de şedinţă domnul Mărăciuc 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 stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2018-2019. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  manifestării „Ziua Comunei Strunga”, judeţul Iaşi şi a 

cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării acesteia. 
- 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 2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind modul de organizare , administrare şi exploatare a pajiştilor  

permanente ale  comunei Strunga , judetul Iaşi , în anul 2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

pentru compartimentul de asistență sociala organizat  în cadrul  aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga, județul Iași. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale 

acordate  de  compartimentul  de asistenţă socială  organizat în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  comunei Strunga,judetul Iasi pentru anul 2018. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 
23. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 
24. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării  Regulamentului serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25. 

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

Doamna primar – la ordinea de zi mai avem două puncte suplimentare, un proiect de hotărâre 
privind aprobarea achiziţionării,  instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP , în comuna 
Strunga, judeţul Iaşi şi un proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului  cotizaţiei pe anii 2018 şi 2019, 
cotizaţie datorată de U.A.T. Strunga către Asociaţia G.A.L. Iaşi Sud-Vest. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu cele două puncte suplimentare care 
este aprobat cu 12 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
Privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
pentru anul şcolar 2018-2019. 
 Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
 Doamna primar – propunerea de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2018-2019, este la fel ca în şi în anii precedenţi. 
 Se trece la discuţii. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe – în atenţia doamnei primar, Grădiniţa de la Strunga a fost 
predată Şcolii Gimnaziale Strunga, aţi început demersurile pentru obţinerea autorizaţiei I.S.U., s-a 
finalizat documentaţia. 

Domnul Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei Strunga, documentaţia este depusă la I.S.U. Iaşi, 
trebuie să facem dovada ignifugării oblonului de la Grădiniţă cu un document. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe – documentul trebuie să fie la primărie, de acolo s-a facut plata 
ignifugării, lucrarea este realizată după ce s-a făcut recepţia finală la Grădiniţă. 

Cred că documentul trebuie să fie în contabilitate , de acolo s-a făcut plata.  
Alte discuţii  nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre  privind stabilirea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2018-2019, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind manifestarea „Ziua Comunei Strunga”, 
judeţul Iaşi şi a cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării acesteia. 

Se trece la discuţii. 
Doamna primar: 

- sper să obţinem şi câteva sponsorizări , că nu ne ajung banii; 
- aici am stabilit cu impresarul să ne încadrăm în suma alocată din buget, am căutat artişti mai buni 

dau şi mai ieftini, Laura Lavric, Roxana Nemeş,  Grigore Gherman , Narcotic plus încă 4 artişti; 
- sunt şi alţi artişti ca Andra, Smiley dar sunt foarte scumpi, 10 -12 mii euro; 
- o să facem şi un foc de artificii; 
- de asemenea o să premiem şi cuplurile care  împlinesc 50 de ani de căsătorie . 

Alte discuţii nu mai sunt. 



Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea manifestării „Ziua 
Comunei Strunga”, judeţul Iaşi şi a cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării acesteia, proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind  buna gospodărire, înfrumuseţare şi 
întreţinere a comunei Strunga,  judeţul Iaşi , în anul 2018. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Agafiţei Ioan – proiectul de hotărâre s-a discutat în comisiile de specialitate ale 

consiliului local, activităţile sunt la fel,  ca şi anul trecut. 
Domnul Mărăciuc Gheorghe- ar trebui afişat în satele comunei un extras din această hotărâre. 
Domnul Agafiţei Ioan – se va afişa şi vom trimite şi înştiinţări individuale. 
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 2018, proiectul de hotărâre este 
adoptat cu 13 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modul de organizare , administrare şi 
exploatare a pajiştilor permanente ale  comunei Strunga , judetul Iaşi , în anul 2018. 

Se trece la discuţii. 
Doamna primar : 

-  aici aş avea  eu o problemă , ce facem cu păşunea, trebuie să închiriem toată suprafaţa, Curtea de 
Conturi ne întreabă de ce nu am închiriat toată suprafaţa; 

- avem şi păşune care nu se poate păşuna, în jur de 300 ha, este cu arbuşti, cu rape, care nu se 
solicită a fi păşunată. 
Domnul Agafiţei Ioan – mai avem şi altă situaţie , sunt persoane care închiriază o suprafaţă de 
păşune 

şi în realitate păşunează o suprafaţă mai mare, avem exemplul domnului Toma Ioan şi ca el mai sunt şi 
alţi crescători de animale. 
 Domnul Mărăciuc Gheorghe – trebuie delimitat şi parcelat foarte bine suprafaţa de păşune 
închiriată. 

Domnul Iacob Gheorghe – cred că primaria nu poate urmări ce suprafaţă de păşune pasc 
animalele 

Domnul Stoleriu Vasile- dacă primăria nu poate urmări, doamnă primar împuterniciţi pe domnii 
consilieri. 

Doamna primar – dv. domnilor consilieri , aveţi dreptul de a urmări acest lucru şi chiar de a pune 
amenzi. 

Domnul Stoleriu Vasile – cei care cresc animale , păşunează şi obţin venituri, trebuie să  şi 
plătească, tatăl meu a făcut cerere pentru închiriere păşune , aţi verificat dacă are oi, le are la impozit. 

Domnul viceprimar – Agafiţei Ioan , a venit cu adeverinţă de la medicul veterinar că deţine  
animale. 

Alte discuţii nu mai sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modul de organizare , 

administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale  comunei Strunga , judetul Iaşi , în anul 2018, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare pentru compartimentul de asistență sociala organizat  în cadrul  aparatului de specialitate 
al primarului comunei Strunga, județul Iași. 

Proiectul de hotărâre a fost discutat în comisiile de specialitate ale consiliului local. 
Alte discuţii nu sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare pentru compartimentul de asistență sociala organizat  în cadrul  aparatului de 



specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi 
pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Anual de Acțiune 
privind serviciile sociale acordate  de  compartimentul  de asistenţă socială  organizat în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Strunga,judetul Iasi pentru anul 2018. 

Alte discuţii nu sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Anual de 

Acțiune privind serviciile sociale acordate  de  compartimentul  de asistenţă socială  organizat în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Strunga,judetul Iasi pentru anul 2018, proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, 
prin Actul Adițional nr. 23. 

Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și 

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și completarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, 
prin Actul Adițional nr. 24. 

Discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și 

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 24, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării  Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 
25. 

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

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul 
Adițional nr. 25, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării,  instalării şi 
utilizării sistemului de supraveghere video IP , în comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

Doamna primar : 
- avem camera performante, câte un sistem pentru fiecare intrare în satele component ale comunei 

Strunga; 
- avem 9 camere , apoi vom face extinderea , o cameră costă în jur de 100 euro, când va veni şi va 

instala sistemul cred că sunteţi de acord să aibă şi postul de poliţie acces la înregistrări. 
Consilieri sunt de acord. 
Doamna primar : 

- o să instalăm sistemul în puncte cheie, aici la Strunga o să punem la şcoală , la Fărcăşeni una la 
şcoală şi un ape celălalt deal al satului; 

- în Fărcăşeni mai există camera de supraveghere şi la părculeţul de joacă pentru copii. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării,  

instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP , în comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.  



Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea nivelului  cotizaţiei pe anii 
2018 şi 

2019 , cotizaţie datorată de U.A.T. Strunga către Asociaţia G.A.L. Iaşi Sud-Vest. 
 Doamna primar – aşa s-a stabilit pentru toţi partenerii din G.A.L. 
 Domnul Ureche Costel – secretarul comunei – am participat la şedinţa G.A.L. când s-au stabilit 
aceste cotizaţii, am propus ca şi agenţii economici , partenerii privaţi să plătească o cotizaţie mai mare , 
dar nu am avut susţinere, este posibil să se facă o redistribuire a fondurilor între G.A.L.-uri , sunt 
G.A.L.-uri care au absorbit 100% fonduri , unele mai puţin. 

Doamna primar : 
- am avut vizita de teren la parc , vom semna contractul în curând; 
- m-am gândit să scoatem la licitaţie pentru proiectare şi pentru execuţie, să nu ne întindem prea 

mult cu procedura; 
- în parc au crescut foarte mulţi  boscheţi, trebuie să închiriem un utilaj pentru curăţirea parcului, 

trebuie să lăsăm terenul liber , numai cu arbuşti. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului  cotizaţiei 

pe anii 2018 şi 2019 , cotizaţie datorată de U.A.T. Strunga către Asociaţia G.A.L. Iaşi Sud-Vest, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 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 30.05.2018 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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