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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.02.2019 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi cei 12 consilieri din cei 13. 
Lipseşte domnul Stoleriu  Vasile. 
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, 

judeţul Iaşi şi domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 31.01.2019   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 domnul Gabor Ionel  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 iniţierii procedurii de închiriere a pajiştilor 

permanente din domeniul public al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 12/31.01.2019 a Consiliului local 

al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
3. Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului local al comunei Strunga, judeţul 

Iaşi, ca doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, să realizeze evaluarea 
performanţelor profesionale inviduale ale secretarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

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

Doamna primar – la ordinea de zi mai avem un punct suplimentar, un proiect de hotărâre 
privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al 
României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu punctul suplimentar, 
proiectul ordinii ordinii de zi este este aprobat cu 12 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare a pajiştilor permanente din domeniul 
public al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre.  
 Doamna primar prezintă trupurile de păşune şi preţul de plecare al licitaţiei pentru fiecare 
trup. 

- trupul nr. 1 – păşunea din satele Gura-Văii şi Criveşti, în suprafaţă de 153,70 ha, 
compusă 
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din 8 parcele , cu preţul de 134,03 lei/ha; 
-  trupul nr. 2 – păşunea din satele Strunga şi Hăbăşeşti, o singură parcelă, în suprafaţă 

de 
169,00 ha cu preţul de 131,18 lei/ha; 

- trupul nr.3 – păşunea din satele Brătuleşti şi Fedeleşeni, în suprafaţă de 319,79 ha, 
compusă 

din 4 parcele, cu preţul de 119,18 lei/ha;  
- trupul nr. 4- păşune din satul Hăbăşeşti(Bogdăneşti) , în suprafaţă de 47,61 ha, 3 

parcele, cu 
preţul de 118,95 lei/ha; 

- trupul nr. 5- păşune din satele Cucova şi Fărcăşeni, în suprafaţă de 51,41 ha, 9 
parcele, cu 

preţul de 138,44 lei/ha;  
- trupul nr. 6- păşune dinsatul Fărcăşeni, în suprafaţă de 53,47 ha, 3 parcele, cu preţul 

de 
128,74 lei/ha; 

- trupul nr. 7 – păşunea de la Dădeşti, în suprafaţă de 32,00 ha, o singură parcel, cu 
preţul de 

131,93 lei/ha. 
În continuare doamna primar , dă citire şi componenţei celor două comisii , de evaluare a 

ofertelor, cea de soluţionare a contestaţiilor şi membrii de rezervă-supleanţi. 
Comisia de evaluare a ofertelor : 
Preşedinte - Agafiţei  Ioan – viceprimar comuna  Strunga, judeţul Iaşi;  
Secretar comisie - Ureche Costel – secretar comuna Strunga, judeţul Iaşi; 
Membru - Burlacu Maria-Magdalena– consilier  – Compartiment achiziţii publice; 
Membru - Tun Emanuela – consilier  – Compartiment  agricol; 
Membru - Hrihoreţ  Lenuţa-Mihaela – referent – Compartiment financiar-contabil; 
Membru – ___________ consilier local; 
Membru -  ___________ consilier local. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor : 
Preşedinte: Scripcariu Alin-Ştefănel – consilier  – Compartiment agricol;   

 Secretar comisie – Damian Elena –referent- Compartiment financiar-contabil; 
Membru – Alexandru Delia-Ionela- referent – Compartiment urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat; 

 Membru – _______________ consilier local; 
 Membru – _______________ consilier local. 
 Membrii de rezervă - supleanţi 
 Filip Rodica – consilier-Compartiment financiar-contabil; 
 Ignat Georgiana – Consilier –Compartimentul stare civilă; 
 Găucan Elena-Tamara- referent -Compartiment financiar-contabil; 
 Ureche Florentina – bibliotecar comuna Strunga; 
 _________________ - consilier local. 

Doamna primar : 
-  preţul pentru fiecare trup de păşune a fost stabilit prin amenajamentul pastoral şi 

studiul 
pedologic; 



- fiecare păşune are o valoare, mie mi se par cam apropiate valorile pe trupuri;  
- o să fie greu, foarte greu de realizat această procedură. 
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei – revenim la cele două comisii , vă rog să 
faceţi 

propuneri, să nu fie consilieri dintre dv. care aveţi animale şi veţi depune ofertă pentru păşune. 
 Domnul Sarafincianu Gheorghe , propune pe domnul Gorgos Ioan şi doamna Gherasim 
Mihaela-Geanina la comisia pentru evaluare oferte. 

Mai sunt alte propuneri – nu mai sunt. 
Se supune la vot , pentru domnul Gorgos Ioan, 11 voturi pentru  şi 1 vot abţinere, pentru 

doamna Gherasim Mihaela-Geanina , 11 voturi pentru  şi 1 vot abţinere. 
Pentru a doua comisie , de soluţionare contestaţii, vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Butnariu Ioan, propune pe domnul Gabor Ionel. 
Domnul Gorgos Ioan, propune pe domnul Sarafincianu Gheorghe. 
Alte propuneri nu mai sunt. 
Se supune la vot. 
Pentru domnul Gabor Ionel, 11 voturi pentru  şi 1 vot abţinere. 
Pentru domnul Sarafincianu Gheorghe , 11 voturi pentru  şi 1 vot abţinere. 
Vă rog să faceţi o propunere şi pentru un membru de rezervă din partea consiliului local. 
Domnul Agafiţei Ioan propune pe domnul Butnariu Ioan. 
Alte propuneri nu mai sunt. 
Se supune la vot pentru domnul Butnariu Ioan , 11 voturi pentru  şi 1 vot abţinere. 
Domnul Ureche Costel – la acest proiect de hotărâre trebuia să fie un punct de vedere al 

comisiei de specialitate pentru agricultură, celelalte două comisii au primit material şi fost 
analizate în comisii. 

Doamna primar – o să fie foarte complicat, se scoate o anumită suprafaţă la concesionare, 
solicitantul va trebui să aibă animalele care să acopere suprafaţa de păşune şi va trebui să existe 3 
oferte valabile, ar fi fost mai bine dacă păşunea se solicita prin asociaţia crescătorilor de animale, 
asociaţia mai are în cont în jur de 2 miliarde lei vechi şi nu se pot cheltui şi asociaţia nu se poate 
desfiinţa. 

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar – aş vrea ca înainte de licitaţie să avem o întălnire cu 
deţinătorii de animale. 

Domnul Ureche Costel-secretar comună, eu cred că se va ajunge la negocierea direct,  la 
prima şi la a doua licitaţie, trebuie să fie 3 oferte valabile, abia apoi se poate trece la negociere 
directă, aşa prevede legislaţia. 

Domnul Agafiţei Ioan – problema va fi la bovine, va trebui să găsim o suprafaţă pentru 
bovine. 

Domnul Ureche Costel – aici va trebui să fie un reprezentant al deţinătorilor de bovine, să 
vină cu un table nominal cu deţinătorii şi el să solicite păşunea, nu poate veni fiecare deţinător cu 
o bovină să liciteze. 

Domnul Iacob Gheorghe – cât durează procedura. 
Domnul Ureche Costel – fiecare etapă are cel puţin 20 de zile, se dă anunţ la Monitorul 

Oficial-partea a VI-a şi un ziar  local judeţean. 
Domnul Agafiţei Ioan – în satele Hăbăşeşti şi Strunga , există un trup de 169 ha şi o 

singură sursă de apă, cum vom proceda. 



Domnul Ureche Costel – după licitaţie şi încheierea contractelor terenul va trebui predate 
pe bază de proces-verbal, aici la această documentaţie trebuia să lucreze o comisie format din 5-6 
persoane, trebuia discutat cu cetăţenii deţinători de animale. 

Alte discuţii la acest proiect sunt înregistrate pe reportofon şi salvate în calculator. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii 

procedurii de concesionare a pajiştilor permanente din domeniul public al comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 
12/31.01.2019 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Domnul Ureche Costel –  în data de 31.01.2019 dv. aţi adoptat Hotărârea 
nr.12/31.01.2019 cu privire la propunerile U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program 
de transport judeţean de persoane prin curse regulate, am înaintat această hotărâre la Consiliul 
Judeţean Iaşi şi mi s-a comunicat că putem face propunerea pentru un traseu nou pentru satele 
Criveşti şi Gura-Văii, dar cu precizarea în hotărâre că acest traseu se poate înfiinţa numai după 
finalizarea infrastructurii pe D.J. 208 Criveşti. 

Doamna primar – atunci când se va finaliza acest drum până la comuna Heleşteni, cred că 
vor fi mai mulţi călători şi se va putea înfiinţa acest traseu. 

Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

nr. 12/31.01.2019 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este 
adoptat cu 12 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind propunerea Consiliului local al 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, ca doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
să realizeze evaluarea performanţelor profesionale inviduale ale secretarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi. 
 Domnul Ureche Costel – o precizare , până anul trecut evaluarea performanţelor 
profesionale ale funcţionarilor publici se făcea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în 
luna ianuarie prin Legea nr. 24/2019, s-a modificat această hotărâre de guvern, precum şi Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, astfel legea prevede cine are calitatea de 
evaluator şi de contrasemnatar al rapoartelor de evaluare, pentru funcţionarii publici de execuţie 
din primărie, s-a emis de către doamna primar o dispoziţie privind stabilirea evaluatorilor, pentru 
secretarul comunei se face o propunere a consiliului local. 

Alte discuţii nu mai sunt. 
  Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind propunerea Consiliului 
local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, ca doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, 
judeţul Iaşi, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale inviduale ale secretarului 
comunei Strunga, judeţul Iaşi,proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Strunga, judeţul 
Iaşi. 

Doamna primar : 
- iniţial programul lapte şi corn s-a derulat prin Consiliul judeţean; 
- acum este în sarcina noastră; 



- noi am încheiat deja contracte pentru furnizarea produselor pentru copii, până la 
sfârşitul anului şcolar, nu putem acum renunţa la aceste contracte; 

- pentru anul şcolar următor programul ar trebui să se desfăşoare de către Consiliul 
judeţean.   

Alte discuţii nu sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind asumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 
nivelul Comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Se trece la discuţii- ultimul punct al ordinii de zi. 
Domnul Sarafincianu Gheorghe: 
- o rugăminte, când se face bugetul pe acest an, să se facă mărirea bursei de boală şi a 

orfanilor la suma de 100 lei, nu sunt multe cazuri; 
- de asemenea să se urmărească datele de depunere/redepunere a proiectului pentru 

reabilitarea Corpului B al Şcolii Fărcăşeni; 
- ar mai trebui un mini teren sport la Şcoala Strunga, nu neapărat finalizat într-un an; 
- să găsim soluţii mai ieftine, un proiect sau din bugetul local. 
Doamna primar: 
- eu am făcut un calcul , un teren de sport ajunge în jur de 35-40 mii euro, să vedem 

mai întâi ce buget vom avea pe anul 2019; 
- apoi trebuie să vedem dacă scoatem la licitaţie documentaţia pentru distribuire gaza 

naturale, am înţeles că este în jur de 1 milion euro, poate face constructorul pe banii 
lui şi apoi din investiţie îşi recuperează banii, vom vedea.   

Alte discuţii din şedinţa consiliului local sunt înregistrate pe reportofon şi stocate în P.C. 
    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 29.03.2019 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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