ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA

PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 08.09.2017

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 08.09.2017
prin Dispoziţia primarului nr. 140 din 01.09.2017.
A fost convocat un număr de 15 consilieri în funcţie. Sunt prezenţi 8 consilieri.
Lipsesc nemotivat: Cotos Nicolae, Juravle Elena, Juravle I. Vasile, Luchian Mircea, Pintescu Vasile,
Popescu Marcel-Dumitru şi Popescu Ilie.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai, precum şi un număr de 4 cetăţeni.
Preşedintele de şedinţă, d-na Pătrăucean Maria-Paraschiva: constat că din cei 15 consilieri în
funcţie convocaţi sunt prezenţi 8, avem cvorum, aşa că declar deschise lucrările şedinţei,
în continuare, preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi.
Secretarul comunei face completare cu privire la trei adrese pe care le-a pus la dispoziţia
consilierilor înaintea şedinţei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? - 8 voturi.
împotrivă şi abţineri: nu este cazul.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
După aprobarea ordinii de zi secretarul comunei solicită consilierilor să anunţe dacă sunt cazuri de
conflicte de interese sau stări de incompatibilitate.
Nu se anunţă astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului local al comunei Straja din data de 31.07.2017.
Cine este pentru? - 8 voturi. Astfel, procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al
comunei Straja din data de 31.07.2017 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 2 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Straja din data de 31.08.2017.
Cine este pentru? - 8 voturi. Astfel, procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
comunei Straja din data de 31.08.2017 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. ^
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în
domeniul achiziţiilor publice.
Cine este pentru? - 0 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 8 voturi.
Astfel, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în domeniul
achiziţiilor publice a fost respins cu unanimitate de voturi.*Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru
apărarea intereselor Comunei Straja si a autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja,
judeţul Suceava în litigiile în care acestea sunt parte.
Cine este pentru? - 0 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 8 voturi.
Astfel, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru apărarea
intereselor Comunei Straja si a autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja, judeţul
Suceava în litigiile în care acestea sunt parte a fost respins cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiţii „Amenajare parcare, curte interioară şi împrejmuire
la Căminul Cultural din comuna Straja, judeţul Suceava".
Cine este pentru? - 0 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 8 voturi.
Astfel, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate a obiectivului de investiţii „Amenajare parcare, curte interioară şi împrejmuire la Căminul
Cultural din comuna Straja, judeţul Suceava" a fost respins cu unanimitate de voturi. ^

Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenţă al comunei Straja, judeţul Suceava.
Cine este pentru? - 8 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă
al comunei Straja, judeţul Suceava a fost aprobat cu unanimitate de voturi. ^
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
comunei Straja, în Condiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale "Dimitrie Ontiul" Straja pentru anul
şcolar 2017-2018.
Secretarul comunei: se fac propuneri şi se va vota pe buletine de vot, prin vot secret.
Dl. consilier Coca Sorin propune pe d-ra consilier Juravle Ana si pe d-na consilier Pătrăucean
Maria-Paraschiva.
Secretarul comunei înscrie propunerile pe buletinele de vot. în acest timp preşedintele de şedinţă
întreabă dacă este necesar votul secret.
Secretarul comunei: dacă sunteţi de acord să faceţi vot deschis, supuneţi la vot, dar proiectul de
hotărâre...
Dl. primar: propuneţi vot deschis.
Secretarul comunei: proiectul de hotărâre este pe vot secret.
Preşedintele de şedinţă: având în vedere că sunt doar două propuneri, cine este pentru vot
deschis?
Se aprobă cu unanimitate (8 voturi) propunerea pentru votul deschis.
Se supune la vot propunerea privind pe Juravle Ana.
Cine este pentru? - 8 voturi.
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri - 0 voturi.
Se supune la vot propunerea privind pe Pătrăucean Maria-Paraschiva.
Cine este pentru? - 8 voturi,
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri - 0 voturi.
Astfel, doamnele Juravle Ana şi Pătrăucean Maria-Paraschiva sunt desemnate reprezentanţi ai
consiliului local în consiliul de administraţie al şcolii pentru anul şcolar 2017-2018. ^
Se trece la pct. 8 - Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Straja,
jud. Suceava a suprafeţei de 820 m.p. teren arabil identificată cu nr. cadastral 32030.
Secretarul comunei: este vorba de domeniul privat al comunei, proiectul de hotărâre necesită
cvorum de două treimi, iar prezenţa este în majoritate simplă. Propun să amânaţi discutarea proiectului.
Preşedintele de şedinţă solicită vot pentru amânare. Consilierii sunt de părere că nu este necesar.
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura de
vânzare/concesionare/închiriere a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al comunei Straja
judeţul Suceava.
'
Cine este pentru? - 8 voturi,
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri - 0 voturi.
Astfel, Proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura de
vanzare/concesionare/închiriere a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al comunei Straja,
judeţul Suceava a fost aprobat cu unanimitate de voturi, v/
Se trece la pct. 10 - cererea 3736 din 30.06.2017 a domnului Bodale Ioan.
Preşedintele de şedinţă face referire la prev. art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi afirmă că,
consiliul local adoptă hotărâri. Am încălca legea dacă am supune aprobării o cerere.
Se trece la pct. 11 - Prezentarea raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăsurată în
sem. I, 2017.
Preşedintele de şedinţă: îl avem la dosar. Consideraţi oportun să-l citim?
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu
Se trece la oct. 12 - Prezentarea Aderesei nr. 11215 din 17.07.2017 a Direcţiei Sanitar-Veterinare
pentru Siguranţa Alimentelor Suceava.
Preşedintele de şedinţă: este la dosar, o cunoaşteţi.
Se trece la pct. 13 - Cererea nr. 3977 din 18.07.2017 a domnului Cojocariu Doru-Mihail.
Preşedintele de şedinţă: suntem în aceeaşi situaţie ca la pct. 10.
Se trece la pct. 14 - Prezentarea Adresei Institutiei Prefectului - jud. Suceava nr. 12863/10/8 din
08.08.2017 cu privire la legalitatea Hotărârilor nr. 7-17/2017.
Preşedintele de şedinţă: o aveţi la dosar.
Referitor la cele trei adrese suplimentare se apreciază că au fost la mapă si nu trebuie prezentate
in plen.

Preşedintele de şedinţă: mai sunt discuţii?
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu
Preşedintele de şedinţă: în aceste condiţii declar închise lucrările şedinţei.
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