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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.01.2019 în şedinţa ordinară  a  Consiliului local al comunei Strunga,  
judeţul Iaşi . 

La şedintă sunt prezenţi cei 13 consilieri. 
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei Strunga, 

judeţul Iaşi,domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi doamna Filip 
Rodica-consilier(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iaşi. 

Procesul verbal al şedinţei anterioare – 09.01.2019   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 9 voturi pentru şi 4 voturi abţinere.  
Preşedintele de şedinţă domnul Gabor Ionel  dă cuvântul doamnei Lazăr Mariana - 

primarul comunei Strunga  pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.  
Doamna primar – bine ne-am regăsit în noul an, sper să fie la fel de bun, multă sănătate şi 

împliniri în anul 2019 şi să putem face ce ne propunem. 
Doamna Lazăr Mariana- primar prezintă proiectul ordinii de zi : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 al 

Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi.  
- 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. Stăniţa-jud. Neamț, la Asociația 
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 
și nr. 28 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 modificarea și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 
Adițional nr. 29. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru 

anul 2019. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2019. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 

2019. 
   - prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din 
proprietatea publică a comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe 

raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020. 
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul Iaşi. 
9. Proiect de hotărâre privind  modificarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de 

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Strunga, județul Iași. 

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

Doamna primar – la ordinea de zi mai avem un punct suplimentar, un proiect de hotărâre 
privind propunerile U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport judeţean 
de persoane prin curse regulate. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu punctul suplimentar, 
proiectul ordinii ordinii de zi este este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de 
hotărâre 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al comunei 
Strunga, judeţul Iaşi.  

Doamna primar dă cuvântul doamnei Filip Rodica pentru a prezenta propunerile de 
utilizare a excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul 
Iaşi.  
 Doamna Filip Rodica: 

- la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2018, s-a constatat existenţa unui excedent 
financiar în sumă de  3.704.292,98 lei; 

- acest excedent are şi suma de 2 mii lei avans pentru proiectul FEADR- modernizare 
drumuri 

în comuna Strunga(asfaltare), care este în derulare; 
- împreună cu doamna primar şi domnul viceprimar am încercat să punem aceste sume 

pentru 
proiecte. 
 Doamna primar-mai avem şi proiecte începute, în derulare. 

Doamna Filip Rodica dă citire sumelor prevăzute, pentru sistemul de supraveghere video 
– suma de 65.802 lei, pentru reactualizare  P.U.G. suma de 30.000 lei. 

Domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga, să se prezinte fiecare sumă, 
explicaţii, lămuriri şi discuţii. 

Doamna primar – la suma pentru sistem supraveghere video, după ce terminăm această 
această activitate, o să mai instalăm noi camera , o să extindem acest sistem. 

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei – în prezent sunt două camere în Strunga, 
trei în  Fărcăşeni, o să mai punem  una la intersecţie Hăbăşeşti, două în Brătuleşti şi una în 
Fedeleşeni, pentru aceste noi camere mai avem nevoie de 1 Km de cablu. 

Doamna primar: 
- sistemul este foarte bun,dar eu m-am supărat pentru că a durat cam mult instalarea 

camerelor; 



- la  reactualizare P.U.G., am prevăzut suma de 30.000 lei - domnul Agafiţei Ioan-
viceprimar , mai avem de obţinut câteva avize. 
Doamna primar : 

-  la dotare clădire  Complex comercial,- suma de ,  am pus bani pentru mobilier sala de 
consiliu local,pentru bibliotecă şi pentru sala mare, ne-am gândit să facem o sală 
multifuncţională, poate o închiriem pentru diferite evenimente, o vom dota cu mobilier şi vom 
stabili împreună pentru ce şi dacă vom lua chirie; 

- la înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Strunga, judeţul Iaşi , suma de 
138.635 lei, pentru cofinanţare proiect şi proiectare, urmează studiul de fezabilitate, vom vedea 
cât va fi proiectul tehnic, am înţeles că suma este în jur de 1 milion lei, pentru satele 
Strunga,Fărcăşeni, Hăbăşeşti şi Brătuleşti;poate mai obţinem bani şi din fonduri guvernamentale, 
noi începem şi vom vedea pe parcurs, poate vom apela şi la un împrumut. 

Domnul Stoleriu Vasile- consilier, poate sunt solicitări şi de la cetăţenii din satele Gura-
Văii şi Criveşti. 

Doamna primar – deocamdată noi să reuşim să facem staţia, pe urmă putem face şi 
extinderi ale reţelei de distribuţie. 

Doamna primar – la lucrări de pietruire drumuri în comuna  Strunga, judeţul Iaşi , suma   
de 300.000 lei, noi am vrut să facem un proiect pentru aceste lucrări, de asemenea şi pentru un 
autogreder, ne-am gândit să luăm un autogreder, nu prea mare, să încapă pe toate străzile 
comunei, pentru împrăştiat  piatra, pentru îndreptat străzile satelor. 

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar,avem două variante, achiziţionare directă până la 
30.000 euro sau să luăm unul mai mic, la mâna a doua, unul nou este foarte scump, în jur de 120-
130 mii euro. 

Doamna primar: 
-  pentru reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în 

comuna Strunga, judeţul Iaşi, am prevăzut suma de 227.545 lei, poate reuşim să cumpăm becuri 
cu leduri, sunt mai eficiente, mai ieftine, becurile pe care le schimbăm noi acum sunt scumpe la 
45 lei bucata, plus manopera şi se ard foarte repede; 

- pentru lucrări de poduri şi podeţe în comuna Strunga, judeţul Iaşi, suma de 105.375 lei, 
avem unele poduri care trebuiesc reparate, dacă o să rămână bani o sa-i folosim la cofinanţare la 
alte proiecte. 
 Domnul Mărăciuc Gheorghe – problema podurilor şi a podeţelor din satul Strunga, 
întrucât nu au fost prinse a fi făcute prin proiectul de modernizare a drumului, acestea să fie 
subvenţionate de către primărie sau făcute integral. 

Doamna primar – fiind un proiect cu fonduri europene, noi nu putem interveni asupra 
acestui proiect, o să vedem pe parcurs, podurile şi podeţele trebuie făcute, ele nu au fost prinse în 
proiect, eu am spus acest lucru de la început. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe- eu am avut podeţ, cine l-a stricat, podurile şi podeţele 
trebuie făcuteşi cu ajutor de la primărie. 

Doamna primar: 
-  următoarea suma de 223.123 lei, este prevăzută pentru Modernizare drumuri de interes 

local 
în comuna Strunga, judeţul Iaşi, am depus acest proiect prin P.N.D.L, am prevăzut această sumă 
pentru cofinanţare proiect, dacă se aprobă; 

- suma de 134.000 lei, am prevăzut-o pentru Demolare şi construire grădiniţă cu program 
normal, sat Crivesti, comuna Strunga, proiect care este în derulare; 



- suma de 665.462 lei pentru Modernizare şi reabilitare parc în comuna Strunga, judeţul 
Iaşi, 

parte de cofinanţare. 
- Modernizare drumuri în comuna Strunga, judeţul Iaşi ( proiect F.E.A.D.R. în curs de 

execuţie)– 1.491.750 lei. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării 

excedentului bugetar al anului 2018 al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 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. 
Stăniţa-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și 
aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 
A.R.S.A.C.I.S. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Ureche Costel – secretar comună, o precizare, nu este prima comună din judeţul 

Neamţ care aderă la A.R.S.A.C.I.S., mai sunt şi altele şi va trebui să adoptăm această hotărâre de 
consiliu 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 
Com. Stăniţa-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
A.R.S.A.C.I.S. și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv 
Statutul A.R.S.A.C.I.S., proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 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. 29. 

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. 29, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi 
pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi 
lucrări 

de interes local pentru anul 2019. 
Se trece la discuţii. 
Domnul Agafiţei Ioan – viceprimar, activităţile şi acţiunile au rămas la fel ca în planul de 

anul trecut, la Legea nr. 416/2001 avem o singură persoană, putem folosi acest plan şi pentru cei 
care fac muncă în folosul comunităţii. 

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 2019, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 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 2019. 



Doamna primar: 
- noi avem acum 14 asistenţi personali şi la indemnizaţii persoane cu handicap în jur de 20; 
- la asistenţii personali trebuie să le asigurăm salariul, norm de hrană şi voucherele de 

vacanţă. 
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 2019, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului anual al 
achiziţiilor publice pe anul 2019. 

În acest sens dă citire proiectului de hotărâre ce cuprinde activităţile propuse în plan. 
Se trece la discuţii. 
Doamna primar: 

- am prevăzut mai multe activităţi în plan, vom vedea şi în funcţie de bugetul care va fi 
aprobat pe anul 2019; 

- la şcoala Cucova, unde este şi secţie de votare am prevăzut lucrări de reparaţii şi 
igienizare a 

clădirii, clădirea arată foarte rău 
Domnul Stoleriu Vasile – eu am auzit că această clădire va fi demolată. 
Doamna primar – nu se demolează, domnilor consilieri, nu vă luaţi după ce spun alţii, ci 

după ceea ce facem. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 
voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului 
pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a comunei Strunga, judeţul Iaşi. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar , amenajamentul pastoral a fost întocmit de D.G.A. 

Iaşi împreună cu O.S.P.A. Iaşi, s-au omis din amenajament două păşuni, cea de la Cucova şi de 
la Dădeşti, prin acest amenajament s-a stabilit şi preţul minim de plecare al licitaţiei pentru 
concesionarea păşunilor. 

Domnul Ureche Costel – secretar comună , începînd cu 01.01.2019, obligatoriu trebuie să 
aplicăm amenajamentul pastoral, după data de 01.03.2019, păşunea va fi scoasă la licitaţie 
publică pentru concesionare. 

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

Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea publică a comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020. 

Doamna primar- reţeaua şcolară a rămas la fel ca anul trecu. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre stabilirea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Strunga, judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2019-2020, 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 



Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea coeficienților de 
ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu data de 01.02.2019. 

Doamna primar : 
- am propus micşorarea coeficienţilor de ierarhizare cu 0,05, un salariat care acum are 2,50 

coeficientul, după diminuare va avea 2,45; 
- este propunerea mea, salariul brut va scădea cu aproape 100 lei, net cu 60 lei; 
- salariile au fost majorate de la 01.01.2019,  prin creşterea salariului minim pe economie 

de 
la 1.900 lei la 2.080 lei, prin acordarea normei de hrană şi a vaucherelor de vacanţă care se vor 
da, acestea fiind obligatorii, începînd cu acest an; 

- eu am propus o diminuare a coeficienţilor de ierarhizare cu 0,05, dv. hotărâţi, mai scădem 
sau lăsăm aşa 0,05. 
 Domnul Sarafincianu Gheorghe-nici nu se simte această diminuare, s-a mărit salariul 
minim pe economie, plus norma de hrană, nu se pierde mult. 
 Domnul Stoleriu Vasile- de ce s-a ajuns la această diminuare. 

Doamna primar , aşa cum am discutat şi data trecută, nu ştim ce buget va fi anul acesta, 
din bugetul de 37 miliarde , aproape jumătate se duce pe salarii, nu am luat în calcul şi 
vaucherele de vacanţă, care sunt obligatorii din acest an, apoi norma de hrană. 

Domnul Ureche Costel – secretar comună- părerea mea este că această diminuare este 
nesemnificativă, eu am spus şi cu alte ocazii , este propunerea  doamnei primar, dv. hotărâţi, eu 
m-aş fi gândit la o diferenţiere între gradele profesionale , în prezent această diferenţă între grade 
profesionale de 0,10 mi se pare prea mică, un debutant are 2,30 şi unul care are grad professional 
superior şi peste 20 ani vechime are coeficientul de 2,60, eu aici aş fi intervenit la diferenţa 
dintre gradele profesionale, sunt foarte apropiate, cam atât am avut de spus. 

Domnul Sarafincianu Gheorghe- coeficienţii de ierarhizare sunt destul de buni, ca să nu 
spun mari, în Legea nr. 153/2017, de exemplu eu după 40 de ani vechime în anul 2022 voi avea 
un coeficient de 2,20, coeficienţii sunt destul de mari la primărie, un învăţător cu studii medii , 
după 40 de ani vechime va avea un coeficient de 1,70, foarte puţin. 

Domnul Ureche Costel – secretar comună, toţi cei din sistemul bugetar au un coeficient 
de ierarhizare, în adsministraţia publică locală, aceşti coeficienţi au fost stabiliţi de către consiliul 
local, începând cu anul 2023, salariul se va calcula prin înmulţirea acestui coeficient cu salariul 
minim pe economie, la noi în administraţia publică locală, începând cu anul 2017 a fost o 
creştere de salarii fantastic, începând cu anul 2019 şi până în anul 2022 se va acorda în fiecare an 
câte ¼ din diferenta dintre salariul din decembrie 2018 şi salariul din 2022. 

Doamna primar- eu totuşi încurajez şi debutanţii, pentru că nu vin în administraţie dacă 
au salariul mic. 

Domnul Ureche Costel – secretar comună, domnul Sarafincianu Gheorghe are dreptate, 
nu este corect ca unul care are 40 de ani vechime să aibă un salariu apropiat de un debutant. 

Doamna primar - un debutant nu vine pe un salar mic. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 

coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual  din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, județul Iași, începând cu 
data de 01.02.2019, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru. 



Doamna primar prezintă ultimul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 
propunerile U.A.T. Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Agafiţei Ioan – am propus ca pe traseul Fărcăşeni să fie un mijloc de transport cu 

mai multe locuri. 
Doamna primar – sau chiar două mijloace de transport, sunt multe persoane care rămân în 

staţie, uneori şi elevii, de asemenea am propus înfiinţarea unui traseu pentru satele Criveşti şi 
Gura-Văii-Tîrgu-Frumos. 

Domnul Stoleriu- pe acest traseu Criveşti-Tîrgu-Frumos, pentru 2-3 persoane nimeni nu 
va face acest traseu, nu ştiu dacă se poate realiza acest traseu. 

Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind propunerile U.A.T. 

Strunga în vederea întocmirii Noului Program de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 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 28.02.2019 conform 
art.42 , alin. 5 din Legea  nr. 215/2001 
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