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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.01.2018 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi cei 12 consilieri, din cei 13, lipseşte doamna Gherasim Mihaela-
Geanina. 

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 – 22.12.2017   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 domnul Bolog Ioan 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 Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru 

anul 2018. 
       - prezintă domnul Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe 

anul 2018.    
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al 

comunei 
Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul 2018. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante din 

cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

 - prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
6. Discuţii. 
Doamna primar – punctul de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului 

propriu al 
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul 2018, se amână pentru o şedinţă 
viitoare, motivate de faptul că nu au venit toate adresele cu sume şi repartizarea pe trimestre. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu 12 voturi 
pentru. 
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei pentru 
a 

prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru anul 2018. 

Domnul Agafiţei Ioan prezintă proiectul de hotărâre şi anexa la proiect. 
Domnul Agafiţei Ioan- beneficiari la ajutorul social cu obligaţie de muncă avem 3 

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

acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi 
pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
achiziţiilor publice pe anul 2018.    

În acest sens dă citire proiectului de hotărâre şi anexei la proiect. 
Se trece la discuţii. 
Domnul Mărăciuc Gheorghe-la punctul 23 se găseşte –Servicii topografice şi măsurători 

cadastrale- ce înseamnă această prevedere. 
Domnul Agafiţei Ioan-viceprimar, sunt servicii pe care le fac inginerii autorizaţi O.C.P.I. 

, pentru măsurători, intabulare şi dezmembrări imobile. 
Domnul Ureche Costel- secretar comună- aici sun bani şi pentru întocmirea planurilor 

parcelare. 
Domnul Mărăciuc Gheorghe- în acest program de achiziţii trebuia prins şi un studiu 

pentru gaz metan. 
Doamna primar- vom prinde şi această documentaţie, o să facem proiectare şi o să 

depunem proiectul la Ministerul Economiei. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea 

Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2018, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 
voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018. 

Doamna primar – nu sunt cam multe indemnizaţii. 
Domnul Agafiţei Ioan – nu , în plată acum sunt 26 de indemnnizaţii, dar pe parcursul 

anului mai pot apărea noi cazuri.  
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea numărului 

de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 
anul 2018, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

În continuare domnul Ureche Costel – secretarul comunei prezintă proiectul de hotărâre 
privind 

privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi. 
 Domnul Ureche Costel- este vorba despre postul vacant de la compartimentul agricol , cel 
de fond funciar, funcţia publică vacanta era de consilier, grad profesional superior, anul trecut 
am transformat-o în consilier asistent şi acum dorim să o transformăm în consilier debutant. 
 Alte discuţii nu mai sunt.  



Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
transformării unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi – Discuţii. 
Doamna primar- avem o problemă cu gunoaiele menajere. 
Domnul Agafiţei Ioan – viceprimar- firma de salubritate care asigură colectarea şi 

transportul gunoaielor menajare a făcut o solicitare, un act adiţional pentru majorarea preţului de 
la cât era iniţial în contract la suma de 63 lei/metru cub, motivat de faptul că s-a scumpit 
combustibilul şi deplasează echipă de 7-9 muncitori în zonă, ce părere aveţi de această majorare. 

Domnul Ureche Costel – secretarul comunei să argumenteze , să fundamenteze acaestă 
mărire de preţ.  

 
  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 14.02.2018 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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