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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.11.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenti 12 consilieri, din cei 13.
Lipseşte motivat domnul Mărăciuc Gheorghe.
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga,
judeţul Iaşi, domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga şi doamna Olan Valentinaconsilier(contabil).
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 30.10.2017 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 12 voturi pentru.
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 noiembrie 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, în anul 2018.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul propriu al Consiliului
local al comunei Strunga , judeţul Iaşi a unei sume pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia
sărbătorilor Crăciunului , elevilor şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum şi pentru
cheltuielile ocazionate de “Datinile şi obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi de Anul
Nou”.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu 12 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei Olan Valentina pentru a prezenta
modificările aduse la bugetul local, conform sumelor primite şi reglari între articole bugetare.
Doamna Olan Valentina:
- la şcoală s-a primit suma de 10 mii lei pentru salarii şi cheltuieli materiale;
- la primărie de la vouchere, unde am avut prevăzută o sumă , am repartizat-o pe alte
articole, la materiale;
- la investiţii am mai suplimentat cu o sumă de 6 mii lei pentru două porţi teren sport
Fărcăşeni;
- la biblioteca comunală -3.200 lei pentru salarii;

la iluminat public , suma de 5 mii lei şi înlocuire becuri 10 mii lei;
la investiţii- cap. 70 am pus suma de 178 mii lei pentru contract împrejmuire teren
sport Fărcăşeni;
- la cap. 84 am pus suma de 20 mii lei pentru material antiderepant;
- total modificare la venituri – 329,25 lei, la cheltuieli, aceeaşi sumă.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna noiembrie 2017,
proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul
Iaşi, în anul 2018.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, face unele precizări la
acest proiect de hotărâre.
Domnul Ureche Costel:
- pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, trebuie întocmit acest plan şi comunicat la A.N.F.P.,
anual;
- pentru anul 2018 ne-am propus să ocupăm posturile vacante de consilier la urbanism,
referent la urbanism, două posturi la compartimentul financiar-contabil, cele două ce
au fost ocupate de domnii Huminiuc Mihai şi Lupei Vasile şi postul de la fond
funciar;
- de asemenea am planificat şi o promovare în grad profesional superior pentru doamna
Găucan Elena-Tamara.
Se trece la discuţii.
Doamna primar- la urbanism avem nevoie neapărat de personal, în prezent domnul
viceprimar se ocupă de urbanism , deşi avem şi alte activităţi de desfăşurat.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi, în anul 2018, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul
propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi a unei sume pentru cumpărarea de
cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului , elevilor şi preşcolarilor din comuna Strunga, precum
şi pentru cheltuielile ocazionate de “Datinile şi obiceiurile din comuna Strunga, judeţul Iaşi de
Anul Nou”.
Se trece la discuţii.
Doamna primar :
- anul trecut am alocat suma de 10 mii lei, anul acesta am pus un pic mai mult;
- o să facem pachetele, le vom duce la şcolile din comună şi cu ocazia serbării se vor da
aceste pachete la copii.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din
bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi a sumei de 12.000 lei
pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului , elevilor şi preşcolarilor din
-

comuna Strunga, precum şi pentru cheltuielile ocazionate de “Datinile şi obiceiurile din comuna
Strunga, judeţul Iaşi de Anul Nou”, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Discuţii.
Doamna primar:
- o problemă cu apa din satul Strunga, din cauza lucrărilor de modernizare a drumului
din sat se tot strică branşamentele;
- cred că această situaţie nu este în tot satul , sunt numai la acele branşamente care au
fost făcute la suprafaţă;
- în momentul când se va turna asfaltul timp de 5 ani nu se vor mai putea face branşări
şi săpături;
- în satul Fărcăşeni, în cadrul aceluiaşi proiect de modernizare a drumului , pe o
distanţă de circa 1 km, nu s-a stricat nici un branşament.
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 22.12.2017 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

