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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.07.2018 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 şi domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga. 
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 29.06.2018   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 2 voturi abţinere. 
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei : 
- la şedinţa anterioară s-a ales un preşedinte de şedinţă , motivat de faptul că preşedintele 

ales pe 3 luni a lipsit; 
- am omis să vă spun că preşedintele ales şedinţa trecută, a avut mandatul numai pentru 

acea şedinţă, în consecinţă va trebui ales alt preşedinte de şedinţă.   
Vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Apetrei Ionel propune pe domnul Sarafincianu Gheorghe. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot , domnul Sarafincianu Gheorghe este ales 

preşedinte de şedinţă cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere. 
Preşedintele de şedinţă domnul Sarafincianu 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 aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare 

realizării obiectivului de investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă 
multifuncţională-Complex Comercial Strunga”. 

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

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţii „Reparaţii curente clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial 
Strunga”. 

Doamna primar dă citire proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
Doamna primar : 
- am dat să ne întocmească un proiect pentru aceste lucrări ; 
- valoarea proiectului este de 451.683 lei; 
- proiectul cuprinde amenajări interioare şi exterioare; 
- la interior avem o sală multifuncţională , cu lambriuri, plafonul va trebui coborât, se va 

pune gresie de trafic intens; 
- amenajarea spaţiului pentru bibliotecă; 
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- sunt uşi care vor fi zidite , vor fi altele noi, spaţiul a avut altă destinaţie, va trebui să-l 
aducem la destinaţia de care avem nevoie; 

- avem apoi spaţiul pentru arhivă, 3 încăperi, grupuri sanitare, interioare şi exterioare; 
- la exterior nu o să avem bani anul acesta să facem toate lucrările, exteriorul va trebui 

izolat şi după aceea decorativa, apoi aleele din jurul clădirii; 
- la cheltuieli neprevăzute, avem centrala termică , pe care nu va trebui să o cumpărăm  

deoarece o avem , va mai trebui rezolvată şi problema canalizării; 
- de asemenea va nevoie de un drenaj pentru scurgerea apei de la izvorul Doina şi 

redirecţionarea scurgerii acestuia; 
- se vor modifica şi geamurile , sunt multe care nu se deschid, avem de schimbat  multe 

uşi şi geamuri la clădire; 
- anul acesta avem prevăzuţi în buget pentru aceste reparaţii suma de 2 miliarde, vom 

face ce vom putea acest an, la anul vom continua lucrările. 
Alte discuţii nu mai sunt. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului 

general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reparaţii curente 
clădire administrativă multifuncţională-Complex Comercial Strunga”, proiectul de hotărâre 
este adoptat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la discuţii. 
Doamna primar : 
- pentru ziua comunei , ştiţi , ca în fiecare an premiem familiile care au împlinit 50 de 

ani de la căsătorie; 
- am o problemă , vă rog să mă lămuriţi , avem circa 40 de căsătorii înregistrate, să 

verificăm împreună, câte cupluri mai trăiesc . 
După discuţiile avute în şedinţă cu membrii consiliului local ar mai fi cam în jur de 14 

familii. 
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 27.08.2018 conform 

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

 
 

 


