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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.04.2017 în şedinţa de ordinară a Consiliului local al
comunei Strunga , judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenti cei 13 consilieri.
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei
şi domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga .
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 29.03.2017 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 şi 1
vot abţinere-domnul Gabor Cristian.
Preşedintele de şedinţă domnul Stoleriu Vasile dă cuvântul doamnei Lazăr
Mariana - primarul comunei Strunga pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.
Doamna primar prezintă proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.17 la Actul
Constitutiv şi a Actului Adiţional nr. 18 la Statutul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga,judeţul
Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 19 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. Apavital S.A. Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind modul de organizare, administrare
şi exploatare a pajiştilor permanente ale comunei Strunga, judetul Iaşi, în anul
2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga,judeţul
Iaşi.
1. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi
întreţinere a comunei Strunga, judeţul Iaşi , în anul 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga,judeţul
Iaşi.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor
publice pe anul 2017.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga,judeţul
Iaşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării şi
detalierii unei poziţii globale existente în„Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Strunga, judeţul Iaşi”.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strung,judeţul
Iaşi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul propriu al
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017, a unor fonduri
pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestării „Ziua Comunei
Strunga”, judeţul Iaşi şi a cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării acesteia.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
9. Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale Strunga pe anul 2016.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga,judeţul
Iaşi.
10. Discuţii.
Doamna primar- la ordinea de zi vă mai propun 2 puncte suplimentare şi
anume două proiecte de hotărâri:
- un proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii sumei de 62.010 lei din
excedentul anului 2016 în secţiunea de dezvoltare a anului 2017;
- un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor menajere şi municipale din comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele două
propuneri făcute de doamna primar, proiectul oridnii de zi este aprobat cu 13 voturi
pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului
Adiţional nr.17 la Actul Constitutiv şi a Actului Adiţional nr. 18 la Statutul
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.
Se trece la discuţii.
Domnul Ureche Costel-secretarul comunei Strunga – după cum ştiţi au mai
fost adoptate astfel de acte adiţionale la acest statut al A.R.S.A.C.I.S. Iaşi şi vom
mai adopta astfel de acte adiţionale.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Actului Adiţional nr.17 la Actul Constitutiv şi a Actului Adiţional nr. 18 la Statutul
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S.,
proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului
Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. Apavital S.A. Iaşi.
Se trece la discuţii.
Domnul Ureche Costel –secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi- aşa cum
ştiţi toate U.A.T.-urile din judeţul Iaşi au delegat gestiunea serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare conform Contractului nr. 48/2009 încheiat între
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. şi S.C.
Apavital S.A. Iaşi, aşadar cu am mai aprobat şi alte acte adiţionale, va trebui
aprobat şi acest act adiţional.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi- A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. Apavital S.A. Iaşi, proiectul
de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind modul de organizare,
administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale comunei Strunga, judetul
Iaşi, în anul 2017.
Se trece la discuţii.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei :
- conform actelor normative în vigoare aveam posibilitatea să închiriem
/concesionăm suprafaţa de păşune pe o durata de 7 ani;
- având în vedere faptul că Planul de amenajament pastoral nu este
finalizat, numai o parte este întocmită , am considerat că este bine să
închiriem aceste suprafeţe pe durata unui an de zile;
- din anul 2018 suntem obligaţi să aplicăm Planul de amenajament pastoral
şi să închiriem/concesionăm pe durata a 7 ani.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind modul de
organizare, administrare şi exploatare a pajiştilor permanente ale comunei
Strunga, judetul Iaşi, în anul 2017, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi
pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind buna gospodărire,
înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Strunga, judeţul Iaşi , în anul 2017.
Se trece la discuţii.
Doamna primar- amenzi pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri ,
poate da primarul, viceprimarul dar şi dv. domnilor consilieri.
Domnul Gabor Cristian – persoanelor care ştiu că unii cetăţeni aruncă
gunoaie peste tot pot anunţa primăria.
Domnul Stoleriu Vasile – dacă se vor instala camera de supraveghere, atunci
vom putea şti cine aruncă aceste gunoaie.
Domnul Sarafincianu Gheorghe- în ultima perioadă la locurile de depozitare
se adună foarte mult gunoi, pe lângă containere este foarte mult , încă un container,
poate va trebui revizuită perioada de ridicare a gunoaielor.

Domnul Mărăciuc Gheorghe – la art. 4 din proiect se arată că primarul şi
consiliul local au obligaţia de a efectua lucrările de întreţinere şi curăţenie a
clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor , aşa este?
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei – consiliul local şi primarul în
calitate de administratori ai domeniului public şi privat au această obligaţie, este
prevăzută în lege.
Domnul Sarafincianu Gheorghe- agenţii economici să fie înştiinţaţi ,
atenţionaţi să cureţe utilajele când ies din tarlale, să nu murdărească asfaltul, se
întâmplă acest lucru la staţie, în Cucova şi Strunga.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei- această hotărâre a consiliului
local va fi afişată pe site-ul primăriei, la sediul primăriei şi extras din hotărâre se va
afişa şi în satele comunei.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind buna
gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Strunga, judeţul Iaşi , în anul
2017, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2017.
Se trece la discuţii.
Domnul Ureche Costel – aţi avut fiecare comisie de specialitate proiectul de
hotărâre, aveţi alte propuneri, discuţii în afara programului.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2017, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din
bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 2017,
a unor fonduri pentru parohii din comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Doamna primar:
- am avut solicitare de la parintele de la Parohia Fedeleşeni, pentru
restaurarea bisericii, vrea să depună un proiect , de la Mitropolie i s-a
spus că nu i se mai dă proiectant, consultant, şi a solicitat să-l ajutăm noi
cu proiectarea şi consultanţa;
- o să vedem ce acte-documente îi va solicita proiectantul-consultantul ca
să poată depune proiectul .
Domnul Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei – acum are nevoie de bani
pentru proiectare şi expertiză , vom vedea pe ce fonduri va depune proiectul.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei- preotul să se intereseze exact de
ce documente are nevoie , dacă le are să depună proiectul .
Doamna primar – eu spun să facă proiectul măcar pentru acoperiş.
Domnul Ureche Costel – secretar comună – proiectul dacă se întocmeşte nu
este numai pentru acoperiş, este pentru reabilitare, restaurare imobil.
Domnul Mărăciuc Gheorghe- suma nu este prea mare, biserica aparţine
patriarhiei române, nu ar trebui să primească o sumă şi de acolo.

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimar comună – să-i ajutăm cu partea de
proiectare şi avize.
Domnul Sarafincianu Gheorghe – în comisia de învăţământ s-a propus
diminuarea sumelor de la celelalte parohii şi să se dea şi la Strunga.
Domnul Stoleriu Vasile- toate parohiile au teren, iau bani, cereale de ce nu
contribuie şi ele cu bani pentru biserică.
Doamna primar – nu trebuie să-i judecăm pe preoţi, dăm bani la cei care au
solicitat pe bază de adresă, solicitare, o să dăm şi la celelalte parohii, pe rând.
Domnul Ureche Costel – secretarul comunei, la proiectul cu bani pentru
parohii, avem două propuneri:
- una a doamnei primar:
- una a domnul Sarafincianu Gheorghe – comisia de învăţământ, le
supunem la vot pe rând.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea doamnei primar, la care se
votează cu 9 voturi pentru şi 4 voturi abţinere, proiect de hotărâre adoptat.
Domnul secretar- cred că nu mai are rost să supunem la vot şi a doua
propunere, ar trebui ca pentru parohii să se dea prin rotaţie şi o sumă mai mare ca
să se poată face ceva cu aceşti bani.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
şi detalierii unei poziţii globale existente în„Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Strunga, judeţul Iaşi”.
Am iniţiat acest proiect de hotărâre deoarece s-a solicitat pentru proiectul cu
parcul public, proiect ce-l vom depune prin G.A.L. Iaşi Sud-Vest Strunga,
detalierea unor suprafeţe.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării şi detalierii unei poziţii globale existente în„Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Strunga, judeţul Iaşi”, proiectul de hotărâre
este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea manifestării
„Ziua Comunei Strunga”, judeţul Iaşi şi a cheltuielilor aferente organizării şi
desfăşurării acesteia.
Doamna primar :
- am lăsat aceeaşi taxă ca şi anul trecut- pentru spaţiu ocupat de
comercianţi;
- sper să mai adunăm ceva bani şi din sponsorizări;
- ziua comunei o vom organiza tot în „Poiana Toporaşi” , nu am schimbat
nici data , a rămas la fel în prima duminică din septembrie.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
manifestării „Ziua Comunei Strunga”, judeţul Iaşi şi a cheltuielilor aferente
organizării şi desfăşurării acesteia, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi
pentru.

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii
sumei de 62.010 lei din excedentul anului 2016 în secţiunea de dezvoltare a anului
2017.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
trecerii sumei de 62.010 lei din excedentul anului 2016 în secţiunea de dezvoltare a
anului 2017, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de
colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi municipale din comuna
Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Doamna primar- peste tot s-a mărit tariful datorită taxei de mediu de 80
lei/tonă gunoi la intrarea în depozit, am menţinut contractul cu această firmă
deoarece ne cântăreşte gunoiul, a venit o firmă din Iaşi, care a spus să ne duce
gunoiul în fiecare luna , indiferent de cantitate în jur de 12.000 lei/lună.
Cetăţenii duc tot felul de gunoaie , resturi vegetale, materiale de construcţii
la containere, nu ştiu cum o vom scoate la capăt cu această problemă.
Alte discuţii sunt înregistrate pe reportofon şi stocate pe CD.
Preşedintele şedinţă supune vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
tarifului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi municipale
din comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi
pentru.
Doamna primar arată în continuare că a întocmit Raportul anual privind
starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale Strunga pe
anul 2016, acest raport va fi afişat şi pe site-ul primăriei, cine doreşte poate avea şi
o copie xerox.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Discuţii.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei – aş dori să aduc la cunoştinţa
membrilor consiliului local a unor prevederi din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale şi a Legii nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali.
Conform art. 51 din Legea nr. 215/2001” (1) În exercitarea mandatului, consilierii
locali sunt în serviciul colectivităţii locale. (2) Primarul este obligat ca, prin
intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie
consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare,
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.(3) Consilierii locali sunt
obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii
şi să acorde audienţe.
(4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un
raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.”
Conform art.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”(1)
Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale
are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii

în care îşi exercita mandatul.(2) În exercitarea mandatului, aleşii locali se afla în
serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.”
Conform art. 50 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali” (1)
Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele
administrative ce interesează colectivitatea locala.(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca,
în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o data pe trimestru,
întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare
privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.(3) Comisiile de specialitate
sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut
public prin grija secretarului comunei sau oraşului, respectiv a secretarului general
al judeţului sau al municipiului Bucureşti.”
Am dorit să vă informez cu aceste prevederi motivat şi de faptul că din luna
mai vom avea în control Curtea de Conturi-Camera Iaşi şi printer alte documente
solicitate sunt şi aceste rapoarte ale primarului, viceprimarului şi consilierilor
locali, care trebuiesc întocmite şi aduse la cunoştinţă publică prin afişare.
Doamna primar – în legătură cu proiectele depuse:
- proiectul cu modernizarea drumurilor- asfaltare , au mai fost şedinte la
bursa de valori, s-a prezentat raportul tehnic şi urmează a se analiza
ofertele financiare;
- durează foarte mult, sper să nu avem şi contestaţii;
- la proiectul cu drumurile de exploatare s-au cerut unele clarificări;
- şi la canalizare s-a cerut o clarificare că nu se suprapune cu alt proiect
depus;
- în luna mai se vor discuta proiectele, prioritate au şcolile, apa şi
canalizarea.
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 ,
Secretar comună,
Aprobat în şedinţa din data de 30.06.2017 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

Consilieri ,

