ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA

PROCES - VERBAL
al şedinţei consiliului local, convocat de îndată tn data de 16.03.2017, ora 19:00

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat de îndată în şedinţă pentru data de 16.03.2017, ora
19:00 prin Dispoziţia primarului nr. 53 din 16.03.2017.
Au fost convocaţi un număr de 15 consilieri în funcţie, din care sunt prezenţi 10. Lipsesc: Juravle
Ana, Juravle A. Vasile, Juravle V. Vasile, Pătrăucean Maria-Paraschiva şi Pintescu Vasile-Dragoş.
Majoritarea consilierilor în funcţie este prezentă. Şedinţa se poate desfăşura.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului
de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în comuna Straja, judeţul Suceava".
Iniţiator, primar Juravle Mihai.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Abţineri?
Din cei 10 consilieri prezenţi, 10 au drept de vot si au votat „pentru" - 10, „împotriva" - 0,
„abţineri" - 0. Astfel, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la proiectul de hotărâre.
Dl. primar explică motivul reaprobării proiectului de hotărâre care vizează actualizarea indicatorilor
şi se referă la suma neeligibilă aprobată prin hotărârea nr. 4/2016 care a scăzut de la 3 mld. lei la aprox.
2.240 mii lei. De asemenea, mai precizează că devizul financiar întocmit la începutul lui februarie şi în
baza căruia secretarul comunei a lucrat documentaţia aprobată prin HCL nr. 2/2017 a suferit modificări,
fiind întocmit un nou deviz financiar, care însă nu a mai fost comunicat secretarului, asumându-si
responsabilitatea necomunicării acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Abţineri?
Din cei 10 consilieri prezenţi, 10 au drept de vot si au votat „pentru" - 10, „împotriva" - 0,
„abţineri" - 0 . Astfel, Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului
de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în comuna Straja, judeţul Suceava" a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa.

