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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.06.2017 în şedinţa de ordinară a Consiliului local al
comunei Strunga , judeţul Iaşi .
La şedintă sunt prezenti 11 consilieri din cei 13, lipsesc domnii Stoleriu
Vasile şi Mărăciuc Gheorghe , care au anunţat că au o problemă personală.
De asemenea la şedinţă participă doamna Lazăr Mariana-primarul comunei
şi domnul Ureche Costel – secretarul comunei Strunga .
Procesul verbal al şedinţei anterioare – 28.04.2017 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 11 voturi pentru.
Având în vedere faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului
Stoleriu Vasile a încetat, va trebui ales alt preşedinte de şedinţă.
Domnul Ureche Costel- secretarul comunei- vă rog să faceţi propuneri
pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
Domnul Gorgos Ioan propune pe domnul Gabor Ioan.
Doamna Gherasim Mihaela propune pe domnul Butnariu Ioan.
Se supune la vot propunerile făcute.
Pentru domnul Gabor Ioan se votează cu 3 voturi pentru şi 8 voturi
abţinere.
Pentru domnul Butnariu Ioan se votează cu 8 voturi pentru şi 3 voturi
abţinere, astfel domnul Butnariu Ioan este ales preşedinte de şedinţă pentru
perioada iunie – august 2017.
Preşedintele de şedinţă domnul Butnariu Ioan 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 iniţierii procedurii de
achiziţionare a imobilului”Complex Comercial Strunga”, situat în satul Strunga,
comuna Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al

Comunei Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului privat al comunei
Strunga, judeţul Iaşi.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a
microbuzului de transport şcolar pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale
Strunga.
- prezintă doamna Lazăr Mariana – primarul comunei Strunga ,judeţul
Iaşi.
5. Discuţii.
Doamna primar- la ordinea de zi vă mai propun 1 punct suplimentar şi
anume un proiect de hotărâre privind completării Hotărârii nr. 6/24.02.2017 a
Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea
implementării proiectului de investiţii”Modernizare şi reabilitare parc în
comuna Strunga, judeţul Iaşi”.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi cu propunerea
făcută de doamna primar, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii
procedurii de achiziţionare a imobilului”Complex Comercial Strunga”, situat în
satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Doamna primar :
- este vorba de clădirea restaurantului din Strunga, ne-am gândit să-l
cumpărăm pentru bibliotecă, arhivă şi un spaţiu pentru G.A.L. Strunga;
- spaţiul în care funcţionează acum biblioteca este închiriat , contractul de
închiriere încetează în septembrie, până acum am plătit o chirie stabilită prin H.G. ,
după încetarea contractului de închiriere , chiria va fi stabilită de proprietar şi este
posibil ca acesta să dorească să vândă clădirea ;
- eu aş fi dorit ca acest spaţiu în care funcţionează biblioteca să fie o
donaţie către comună , dar nu s-a reuşit;
- suma din raportul de expertiză este de 3,7 miliarde vechi;
Domnul Ureche Costel-secretarul comunei Strunga – cred că ar fi fost bine
să consultăm un specialist să vedem dacă cu aceşti bani nu puteam construi o
clădire nouă.
Doamna primar – o construcţie nouă înseamnă proiect,avize, firmă de
construcţie, diriginte de şantier.

Domnul Agafiţei Ioan- viceprimarul comunei – un avantaj ar fi că ne acceptă
ca această sumă , să o plătim în rate , în 3 ani.
Domnul consilier Sarafincianu Gheorghe – nu se poate depune un proiect cu
finanţare europeană pentru construirea unui cămin cultural.
Doamna primar – se dau bani din fonduri europene pentru reabilitarea
căminelor culturale deja existente.
Domnul Ureche Costel – vă rog să faceţi propuneri pentru doi consilieri care
vor face parte din comisia de negociere a preţului restaurantului.
Domnul Butnariu Ioan propune pe domnul Panţiru Anton.
Domnul Agafiţei Ioan propune pe domnul Iacob Gheorghe.
Se supune la vot cele două propuneri.
Pentru domnul Panţiru Anton se votează cu 9 voturi pentru şi 2 voturi
abţinere.
Pentru domnul Iacob Gheorghe se votează cu 9 voturi pentru şi 2 voturi
abţinere.
Alte discuţii nu mai sunt.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
iniţierii procedurii de achiziţionare a imobilului”Complex Comercial Strunga”,
situat în satul Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de hotărâre este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind reactualizarea
domeniului public al comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Doamna primar :
- normal la 3 ani trebuia să facem reevaluarea bunurilor din domeniul
public, acest lucru nu s-a făcut;
- am contractat o firmă care ne-a făcut această documentaţie, a durat un pic
mai mult, dar s-au defalcat toate drumurile săteşti pe străzi, s-au introdus noi
poziţii în inventar.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind
reactualizarea domeniului public al comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind reactualizarea
domeniului privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind
reactualizarea domeniului privat al comunei Strunga, judeţul Iaşi, proiectul de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.

Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport şcolar pentru elevii din
cadrul Şcolii Gimnaziale Strunga.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport şcolar pentru elevii din
cadrul Şcolii Gimnaziale Strunga, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi
pentru.
Doamna primar prezintă proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii
nr. 6/24.02.2017 a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu privire la
aprobarea implementării proiectului de investiţii”Modernizare şi reabilitare parc
în comuna Strunga, judeţul Iaşi”.
Doamna primar:
- de la G.A.L. se vor da pentru proiect 70 de mii de euro;
- partea noastră de cofinanţare este de 72 mii euro;
- iniţial proiectul a fost întocmit pentru suma de 170 mii euro, dar fiind o
finanţare mai mică şi o cofinanţare foarte mare , am renunţat la unele lucrări din
proiect, pentru a ne putea încadra în bugetul proiectului;
- acum în bugetul proiectului avem suma de 140 mii euro, cu tot cu avize,
proiectare şi realizare;
- am vrut să renunţăm la iluminat în partea de sus şi proiectantul a spus ca
nu este bine, avem părculeţ de joacă pentru copii, foişoare.
Se trece la discuţii.
Nu sunt discuţii.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind
completarea Hotărârii nr. 6/24.02.2017 a Consiliului local al comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cu privire la aprobarea implementării proiectului de
investiţii”Modernizare şi reabilitare parc în comuna Strunga, judeţul Iaşi”,
proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Discuţii.
Doamna primar- vreau să vă prezint – cerere, solicitare a Fundaţiei „Ancora
Salvării” din satul Strunga, prin care ne solicită o cantitate de motorină pentru
transportul copiilor din satele comunei la fundaţie în satul Strunga.
Doamna primar, să se facă o notă de fundamentare, ce cantitate trebuie şi
suma necesară.
Consilierii prezenţi sunt de acord , să se facă această notă de fundamentare .
Doamna primar, despre asfaltarea drumurilor săteşti, din comună :
- s-a încheiat raportul final şi s-a dus la A.F.I.R.;

- după verificarea raportului, o să se anunţe cine a câştigat licitaţia, noi
deja ştim această firmă;
- când se va anunţa câştigătorul, s-ar putea să fie contestaţii, după 5 zile ,
dacă nu există contestaţii se poate încheia contractul, au fost 11 firme
care s-au înscris la licitaţie, procedura este foarte stufoasă şi de durată;
- noi am primit 4 milioane de lei, licitaţia a fost câştigată cu 3 milioane lei,
proiectul a fos de 4 milioane lei, aşteptăm raportul de la A.F.I.R.
Doamna primar- în legătură cu gunoaiele de la containere, se adună foarte
mult gunoi, azi se golesc containerele, a doua zi sunt pline la loc.
Domnul consilier Sarafincianu Gheorghe- în satul Strunga s-au racordat
foarte multe persoane la apă şi canalizare, s-a stricat foarte mult drumul , ar trebui
intervenit cu un utilaj.
Domnul Agafiţei Ioan – viceprimarul comunei- am mai intervenit cu utilajul
nostru , îl vom mai trimite în sat , ne este foarte greu , şoferul de pe utilaj a plecat
şi suntem foarte puţini oameni.
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 28.07.2017 conform
art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

Consilieri ,

