
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 30.05.2018 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi cei 12 consilieri din cei 13 , lipseşte motivat domnul Stoleriu 
Vasile. 

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 – 27.04.2018   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 12 voturi pentru . 
Preşedintele de şedinţă domnul Mărăciuc 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 modificarea bugetului propriu al Consiliului local al 

comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iunie 2018. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
2. 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. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui “Acord de Cooperare între 

Unitatea Administrativ Teritorială Strunga, judeţul Iaşi, din România şi Unitatea Administrativ 
Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica Moldova.  

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului”Clădire magazin 

Criveşti”, din domeniul public al comunei Strunga, judeţul Iaşi, Parohiei ortodoxe Criveşti, 
comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de canalizare 

pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi. 
6. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 26. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
7. 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 Comunei Bozieni-judeţul Neamț, la 
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor 
Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul A.R.S.A.C.I.S. 

8. Discuţii. 
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 doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe 
luna iunie 2018. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
Domnul Agafiţei  Ioan – viceprimarul comunei Strunga, face unele precizări la proiectul 

de hotărâre: 
- la învăţământ, cap. 65 , doamna contabilă de la Şcoala Strunga , a făcut unele reglări 

între articolele bugetare; 
- la cap. 67 , avem banii returnaţi de Parohia Fedeleşeni, care nu a mai realizat 

proiectul pentru biserică; 
- la art. 70 sunt prevăzuţi banii pentru sistemul de supreveghere video din comună; 
- la transporturi sunt prevăzuţi banii pentru diriginte de şantier la extinderea reţelei de 

apă în satul Strunga, lucrarea s-a făcut de anul trecut , dar factura a dus-o abia acum; 
- de asemenea la tarnsporturi mai sunt banii prevăzuţi pentru T.V.A. de la proiectul de 

investiţii –Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi. 
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 iunie 2018, proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă 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. 

Se trece la discuţii. 
Doamna primar: 
- aşa cum s-a solicitat am propus un sprijin financiar pentru unele parohii din comuna 

Strunga, 10.000 lei pentru Parohia Criveşti, 25.000 lei pentru Parohia Strunga  şi 
25.000 lei pentru Parohia Fărcăşeni; 

- aşa am considerat că trebuie să acordăm acest sprijin financiar, am mai avut solicitări 
de la Parohia Brătuleşti, pentru a doua uşă la biserică , îi vom da anul viitor, de 
asemenea a solicitat şi Parohia Hăbăşeşti pentru repararea acoperişului, vom da o 
sumă din banii pe care i-a returnat Parohia Fedeleşeni. 

Domnul Mărăciuc Gheorghe – pentru parohia Strunga, ce destinaţie au banii? 
Domnul viceprimar – pentru împrejmuire, gard la biserică şi cimitir. 
Domnul Sarafincianu Gheorghe – sunt de acord cu alocarea de sume din bugetul local 

pentru parohii, preoţii parohi să informeze consiliul local , în scris cu privire la lucrările efectuate 
din banii primiţi. 
 Doamna primar – până acum am văzut că lucrările s-au realizat, s-a făcut gardul la 
Parohia Brătuleşti, gard la Parohia Hăbăşeşti, la Fărcăşeni de asemenea s-au realizat unele 
lucrări. 
 Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga , o să fac o adresă de comunicare a 
acestei hotărâri , către parohii şi voi face o menţiune în adresă pentru a prezenta Consiliul local o 
informare cu privire la lucrările realizate.  

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 12 voturi pentru. 



Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui “Acord 
de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Strunga, judeţul Iaşi, din România şi 
Unitatea Administrativ Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica Moldova.   

Se trece la discuţii. 
Doamna primar : 
- la A.C.O.R. s-a hotărât încheierea unor acorduri de înfrăţire, cooperare cu unele 

localităţi din Republica Moldova; 
- au fost selectate 12 U.A.T. din România pentru a încheia astfel de acorduri cu 

localităţi din Republica Moldova; 
- am discutat cu doamna primar din această localitate- Vişniovca, acest acord de 

înfrăţire se va încheia şi cu acordul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. 
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei – o precizare , este un acord de cooperare, 

nu de înfrăţire. 
Doamna primar- putem accesa fonduri europene,  împreună vom primi un punctaj mai 

mare, din câte am discutat această localitate nu au drumuri modernizate, nu au un sistem de 
alimentare cu apă, dar au apă din fântâni, cu hidrofor şi au baie în locuinţă, se asemenea am 
înţeles că unii cetăţeni ai aceste localităţi desfăşoară multe activităţi de voluntariat. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe- fiind vorba de un acord  de cooperare, este binevenit, se 
poate realize un schimb de informaţii, vizite de ambele părţi.   

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

unui “Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Strunga, judeţul Iaşi, din 
România şi Unitatea Administrativ Teritorială Vişniovca, Raionul Cantemir, din Republica 
Moldova”,   proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 
imobilului”Clădire magazin Criveşti”, din domeniul public al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
Parohiei ortodoxe Criveşti, comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei –o precizare , perioada trebuie să fie 

determinată , nu s-a făcut nici o propunere în acest sens, vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Sarafincianu propune o perioadă de 5 ani . 
Domnul Apetrei Ionel propune o perioadă de 10 ani . 
Domnul Butnariu Ioan  propune o perioadă de 20 ani . 
Se supune al vot prima propunere , pentru 5 ani , se votează astfel : 
- 1 vot pentru ; 
- 1 vot împotrivă; 
- 10 voturi abţinere. 
Se supune la vot a doua propunere , pentru 10 ani , se votează astfel : 
- 7 voturi pentru; 
- 1 vot împotrivă ; 
- 4 voturi abţinere. 
Domnul Ureche Costel , secretar comună – fiind vorba de domeniul public , ca hotărârea 

să fie adoptată necesarul de voturi este de 2/3 , adică 9 voturi. 
Domnul Sarafincianu Gheorghe- renunţ la propunerea mea de 5 ani. 
Se supune din nou la vot , propunerea cu 10 ani , se votează cu 12 voturi pentru, 

hotărârea este adoptată. 



Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini al 
serviciului de canalizare pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi. 

Proiectul de hotărâre a fost discutat în comisiile de specialitate ale consiliului local. 
Alte discuţii nu sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de 

sarcini al serviciului de canalizare pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este 
adoptat cu 12 voturi pentru.  

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  completării Contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin 
Actul Adițional nr. 26. 

Proiectul de hotărâre a fost discutat în comisiile de specialitate ale consiliului local. 
Alte discuţii nu sunt.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  completării 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr. 26, 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 Comunei 
Bozieni-judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. 
și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 
A.R.S.A.C.I.S.  

Proiectul de hotărâre a fost discutat în comisiile de specialitate ale consiliului local. 
Alte discuţii nu 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 
Comunei Bozieni-judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv 
Statutul A.R.S.A.C.I.S.  , proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi pentru.  

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi – Discuţii. 
Domnul Sarafincianu Gheorghe –când se mai lucrează la lucrările de modernizare a 

drumurilor din satul Strunga. 
Doamna primar : 
- mâine am convocat o întâlnire cu consultant, constructor , S.C. Apavital S.A. , 

diriginte de şantier; 
- constructorul a spus că nu va relua lucrările , până când nu se remediază problema 

branşamentelor la apă, sunt foarte multe racorduri la suprafaţă; 
- am fost şi la domnul director Toma de la S.C. Apavital, iniţial a refuzat întâlnirea, 

apoi a spus că nu e treaba lor , vizavi de aceste racorduri, fiecare om şi-a făcut 
branşamentul invidual , branşamentele le-a făcut o firmă agreată de S.C. Apavital 
S.A.. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe – Apavital trebuia să verifice aceste branşamente când a 
încheiat contractele cu cetăţenii. 
 Doamna Gherasim Mihaela –Geanina- de la căminul de branşament la reţeaua de 
alimentare cu apă este responsabilitatea Apvital. 
 Domnul Mărăciuc Gheorghe – cei care realizează lucrările de modernizare la drumuri au 
săpat prea adânc, sub conducta de alimentare şi branşamente.  

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 29.06.2018 conform 

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

 
 
 


