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PROCES-VERBAL
Iaşi .

Încheiat astăzi 27.08.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul

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 Valentin-consilier.
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 31.07.2018 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 :
- la ordinea de zi avem un singur proiect de hotărâre - Proiect de hotărâre privind modificarea
bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna august 2018.
Doamna primar dă cuvântul doamnei Olan Valentina – consilier(contabil) pentru a prezenta
modificarea bugetului .
Doamna Olan Valentina :
- la partea de venituri avem suma de 4.500 lei din sponsorizări, a venit a doua tranşă la
drumuri-modernizare şi la sursa E suma de 7 mii lei ;
- la partea de cheltuieli am făcut rectificări între articolele bugetare, la salarii de bază, încălzit,
iluminat , materiale, reparaţii curente , alte cheltuieli bunuri şi servicii ;
- la învâţământ s-a repartizat acea suma de 7 mii lei şi doamna contabilă de la şcoala a mai
făcut unele reglări între articole bugetare.
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 august 2018, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 13 voturi pentru.
Se trece la discuţii.
Doamna primar :
- domnilor consilieri, vă întreb ce spuneţi de iluminatul public , ar trebui să facem o pauză de
câteva ore până la sarbatorile de iarnă sau o lăsăm aşa cum este acuma.
Domnul Agafiţei Ioan – cred că ar fi bine o pauză de la orele 01.00 la 04.00 dimineaţa.
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 25.09.2018 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

