CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDEŢUL IAŞI
Tel./Fax: 0232/714301, 0232/714440
www.primaria-strunga.ro
E-mail : primaria_strunga@yahoo.com

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.11.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenţi 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 – 12.10.2018 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 şi 1 vot abţineredomnul Gorgos Ioan.
Preşedintele de şedinţă domnul Gabor Cristian 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 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.
2. Proiect 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 Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor
Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare
pentru persoanele casnice și non-casnice în Comuna Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiilor personalului angajat şi voluntar,
pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea traversării conductei de gaze naturale pentru
„Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna Oţeleni, judeţul Iaşi”, pe teritoriul
comunei Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi.
6. Discuţii.
Doamna primar – suplimentar,la ordinea de zi mai avem trei proiecte de hotărâre:
- proiect de hotărâre privind aprobarea traversării conductei de gaze naturale pentru

„Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”, pe
teritoriul comunei Strunga, judeţul Iaşi;
- proiect de hotărâre privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga, judeţul Iaşi, pe luna noiembrie 2018;
- proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Preşedintele de şedinţă – mai sunt alte propuneri la ordinea de zi.
Nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 12 voturi
pentru.
Doamna primar prezintă primul punct al ordinii de zi- 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”.
Se trece la discuţii.
Doamna primar- şi în acest an am propus aceeaşi sumă ca şi anul trecut , 12.000 lei, pentru
cadouri la copii precum şi pentru cheltuielile ocazionate de “Datinile şi obiceiurile din comuna
Strunga, judeţul Iaşi de Anul Nou”., vom încerca să cumpărăm din timp pentru copii aceste
cadouri.
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 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”, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 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 Com. Ion
Creangă-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și
aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul
A.R.S.A.C.I.S.
Se trece la discuţii.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei Strunga, este vorba de aderarea comunei Ion
Creangă, judeţul Neamţ la A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, de asemenea şi modificarea Statutului , respectiv
a Actului Constitutiv al A.R.S.A.C.I.S. Iaşi.
Doamna primar – observ că cei din judeţul Neamţ vin la A.R.S.A.C.I.S. Iaşi, din câte am
auzit cei din judeţul Neamţ nu au preluat staţiile de epurare.
Alte discuţii nu mai sunt.
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
Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași –
A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv
Statutul A.R.S.A.C.I.S. , proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea și administrarea taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în Comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei Strunga:
- la persoanele fizice , începând cu anul 2019, va fi o sumă în jur de 50 lei/an;
- această taxă va fi pe judeţul Iaşi, noi va trebui să aprobăm şi Regulamentul privind
instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice
în Comuna Strunga, judeţul Iaşi;
- la persoanele juridice taxa va fi în jur de 366/tonă/an;
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei:
- dv. domnilor consilieri aţi primit proiectul de Regulament şi anexele ;
- toţi cetăţenii trebuie să declare până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, numărul de persoane
din gospodărie;
- noi facem parte din A.D.I.S. Iaşi – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate, deşeurile se vor colecta prin asociaţie şi prin proiect, noi nu putem decât aproba acest
regulament sau ieşim din asociaţie;
- dv. domnilor consilieri , vă rog să informaţi cetăţenii comunei, că această taxă a reieşit în
urma unui calcul, nu a stabilit-o consiliul local.
Doamna primar- vom da acele containere de la primărie.
Domnul viceprimar- deocamdată nu se ştie, poate vor fi alte containere sau pubele.
Domnul Ureche Costel – cetăţenii pot reactualiza acea declaraţie dată la începutul anului
pe parcursul anului,este posibil să plece sau să vină persoane într-o gospodărie.
Domnul viceprimar- am înţeles că operatorul va fi din Piteşti.
Doamna primar- cred că pe viitor, va trebui să se facă o colectare selectivă a deşeurilor.
Domnul viceprimar- selectarea se va face la staţia de depozitare din localitatea
Ruginoasa.
Domnul secretar- sunt curios ce sistem de colectare vor adopta, de la platformele noastre
sau individual.
Domnul viceprimar- fiecare familie va avea container, oricum va trebui să păstrăm câteva
platforme în comună, vor fi în jur de 11 .
Alte discuţii sunt înregistrate pe reportofon şi salvate.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind instituirea și
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în Comuna
Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiilor
personalului angajat şi voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte
activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Doamna primar- s-a constatat că la diferite evenimente, incendii, nu prea vin voluntari, în
afara angajaţilor noştrii, trebuie motivaţi voluntarii.
Domnul Ureche Costel- la cei angajaţi la primărie să nu se suprapună pontajul de la locul
de muncă cu activitatea desfăşurată la aceste evenimente, important este să avem oameni la
aceste evenimente, până la intervenţia pompierilor.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea
indemnizaţiilor personalului angajat şi voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la
intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea traversării conductei de
gaze naturale pentru „Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna Oţeleni,
judeţul Iaşi”, pe teritoriul comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Doamna primar – avem şi noi un proiect pentru conductă gaze naturale în comuna
Strunga, având în vedere faptul că şi comunele Oţeleni şi Ruginoasa au un asemenea proiect,
conducta pentru cele două comune urmând a traversa teritoriului comunei Strunga, cred că se
impune aprobarea traversării conductelor pe raza comunei Strunga.
Alte discuţii sunt înregistrate pe reportofon şi salvate.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea traversării
conductei de gaze naturale pentru „Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna
Oţeleni, judeţul Iaşi”, pe teritoriul comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea traversării conductei de
gaze naturale pentru „Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna Ruginoasa,
judeţul Iaşi”, pe teritoriul comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Nu sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea traversării
conductei de gaze naturale pentru „Înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în comuna
Ruginoasa, judeţul Iaşi”, pe teritoriul comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului propriu al
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna noiembrie 2018.
Se trece la discuţii.
Domnul viceprimar- modificarea bugetului are loc între capitole bugetare, modificări de
la un capitol la altul, nu am primit alte fonduri.
Doamna primar – noi trebuie să ştim ce bani mai sunt, mai avem la fiecare capitol
bugetar.
Domnul secretar- doamnă primar , noi avem nevoie de contabil la primărie.
Domnul Sarafincianu Gheorghe- avem nevoie de fonduri pentru o uşă la spaţiul din
Criveşti, unde învaţă copiii.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului
propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna noiembrie 2018, proiectul de
hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii
publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,
judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Doamna primar – m-am săturat de promisiuni pentru venirea unui contabil la primărie,
m-am gândit să transform postul vacant de consilier principal cu atribuţii de contabil în consilier
debutant şi vom scoate postul la concurs, până atunci, am vorbit cu cei de la A.C.O.R.-Filiala
Iaşi pentru un expert contabil care să ne ajute în această perioadă, este sfârşit de an şi avem
nevoie de un contabil.

Domnul secretar – cel mai important într-o primărie, este ca primarul să aibă secretar şi
contabil, am rămas fără contabil şi oricum avem lipsă de personal, din 16 funcţii publice de
execuţie, în prezent avem 6 ocupate, pe data de 17 decembrie avem concurs pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie de consilier-fond funciar, consilier-agent agricol şi consilierasistent social, candidaţi avem, 5 pe fond funciar, 2 pe agent agricol şi 3 pe asistenţă socială, este
foarte greu în prezent.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
transformării unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 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 19.12.2018 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

