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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.06.2018 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul 
Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 , lipseşte motivat domnul Stoleriu Vasile şi 
domnul Mărăciuc Gheorghe. 

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 – 30.05.2018   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 11 voturi pentru . 
Având în vedere că preşedintele de şedinţă în funcţie domnul Mărăciuc Gheorghe lipseşte, 

motivat de la această şedinţă , va trebui ales alt preşedinte de şedinţă. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Butnariu Ioan propune pe domnul Sarafincianu Gheorghe. 
Domnul Ureche Costel- secretarul comunie, având în vedere faptul că domnul Sarafincianu 

Gheorghe va face parte din delegaţia care va pleca în Franţa, vă rog să faceţi altă propunere. 
Domnul Agafiţei Ioan propune pe domnul Iacob Gheorghe. 
Se supune la vot propunerea pentru alegerea preşedintelui în persoana domnului Iacob 

Gheorghe, se votează cu 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere, domnul Iacob Gheorghe este ales 
preşedinte de şedinţă , pentru şedinţa C.L. Strunga , din data de 29.06.2018.  

Preşedintele de şedinţă domnul Iacob 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 alocarea unor sume din bugetul propriu al Consiliului local al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, unor parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reabilitare la imobilul”Complex 

comercial Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca comunală, sală de şedinţe a 
Consiliului local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii de către 
consiliul local şi primărie. 

- 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, pe anul 2018, a sumei de 1.500 lei pentru unele cheltuieli ocazionate 
de vizita unei delegaţii din comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît din Franţa. 

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

Doamna primar – la proiectul ordinii de zi mai avem suplimentar, 3 proiecte de hotărâre şi 
anume : 

- proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind achiziţia directă a 
serviciului de menţinere , întreţinere şi reparaţii a Sistemului de iluminat public din comuna Strunga, 
judeţul Iaşi; 

- proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în  
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A.G.A.  A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari-judeţul Neamț, la 
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale 
nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.; 

- proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 11 voturi 
pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind alocarea unor sume din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
pe anul 2018, unor parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
Doamna primar : 
- este vorba de suma de 30.000 lei , care a fost alocată anul trecut pentru Parohiei ortodoxe 

Fedeleşeni , pentru reabilitare clădire biserică, prin proiect , dar nu s-a mai realizat; 
- a mai fost şi solicitarea Parohiei ortodoxe Hăbăşeşti, pentru reparaţii la acoperişul clădirii 

bisericii; 
- astfel am propus suma de 15.000 lei pentru Parohia ortodoxă Fedeleşeni şi suma de 

15.000 lei pentru Parohia ortodoxă Hăbăşeşti. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din 

bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, unor parohii din 
comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reabilitare la 
imobilul”Complex comercial Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru Biblioteca 
comunală, sală de şedinţe a Consiliului local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii necesare 
desfăşurării activităţii de către consiliul local şi primărie. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii : 
Doamna primar: 
- de aceea v-am chemat mai devreme la şedinţă, pentru a vedea şi dv. spaţiul imobilului, pe 

care va trebui să-l renovăm; 
- vom face un proiect , pe care îl veţi aproba într-o şedinţă viitoare, în funcţie de fondurile 

din buget; 
- ştiţi că este nevoie de spaţiu pentru bibliotecă, pentru spaţiul actual plătim chirie şi nu 

putem investi în acel spaţiu; 
- apoi este spaţiul pentru arhivă,  acum arată groaznic şi nu poate un fi un spaţiu adecvat 

pentru arhivă, am discutat să ne facă şi dotarea , cu rafturi ; 
- să stabilim cum este mai bine, sunt mai multe spaţii, avem nevoie de spaţiu şi pentru 

centrala termică, în spatele clădirii, vă puteţi da şi dv. o părere; 
- de asemenea aleele nu mai sunt, trebuie refăcute, geamurile alea mari nu se deschid,  

trebuie să găsim şi acolo o soluţie; 
- mai există un spaţiu unde a fost cizmăria, domnul Serghiac Gheorghe , a solicitat un spaţiu 

pentru Asociaţia G.A.L. Iaşi Sud-Vest Strunga, acolo mai este un spaţiu , am văzut că este suficient 
pentru G.A.L. 

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

reabilitare la imobilul”Complex comercial Strunga”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru 
Biblioteca comunală, sală de şedinţe a Consiliului local , arhiva primăriei , precum şi alte spaţii 
necesare desfăşurării activităţii de către consiliul local şi primărie, proiectul de hotărâre este adoptat 
cu 11 voturi pentru. 



Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării  din bugetul propriu 
al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2018, a sumei de 1.500 lei pentru unele 
cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii din comuna Strunga, judeţul Iaşi, în oraşul Saint-Benoît 
din Franţa. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
Doamna primar: 
- după cum ştiţi noi suntem înfrăţiţi cu localitatea Saint-Benoît din Franţa, prin protocol din 

anul 1991; 
- ei vin la noi mai des, noi mai greu, de aproximativ doi ani sunt discuţii pentru a ne deplasa 

cu o delegaţie mai mare; 
- am reuşit, mai greu, după posibilităţi, să formăm o delegaţie, ; 
- am solicitat această suma de 1.500 lei,  pentru că în această deplasare avem o zi festivă, 

când ne întâlnim şi cu primarul localităţii, vor fi unele discuţii, dorim să le oferim din partea 
Consiliului local şi a Primăriei , ceva simbolic, aşa m-am gândit eu , pentru primar, un brâu tricolor şi 
o ie, , pentru preşedinta asociaţiei cu care sunt înfrăţiţi şi cu alte localităţi, de semenea pentru 
preşedinta asociaţiei care se ocupă cu relaţia noastră de înfrăţire; 

- eu am solicitat suma de 1.500 lei , nu s-a cheltuie toată suma diferenţa va rămâne în 
bugetul local.     

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, pe anul 2018, a sumei de 1.500 
lei pentru unele cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii din comuna Strunga, judeţul Iaşi, în 
oraşul Saint-Benoît din Franţa, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind 
achiziţia directă a serviciului de menţinere , întreţinere şi reparaţii a Sistemului de iluminat public din 
comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

Se trece la discuţii. 
Doamna primar: 
- după cum bine ştiţi , ca şi serviciul de alimentare cu apă, şi iluminatul public se va face 

prin externalizarea serviciului, către o firmă autorizată. 
Se trece la discuţii. 
Nu sunt discuţii. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de 

sarcini privind achiziţia directă a serviciului de menţinere , întreţinere şi reparaţii a Sistemului de 
iluminat public din comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi 
pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea 
exprimării votului în A.G.A.  A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari-
judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea 
Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S. 

Se trece la discuţii. 
Nu sunt discuţii. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea  mandatului 

special în vederea exprimării votului în A.G.A.  A.R.S.A.C.I.S. referitor la cererea de aderare a 
Comunei Poienari-judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 
A.R.S.A.C.I.S. , proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin 
Actul Adițional nr. 28. 



Se trece la discuţii. 
Nu sunt discuţii. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr. 28, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 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 31.07.2018 conform 

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


