ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA
PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31.10.2017
Consiliu! local al comunei Straja a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 31.10.2017, ora 14:00 la
sediul Primăriei comunei Straja prin Dispoziţia primarului nr. 161 din 25.10.2017.
A fost convocat un număr de 15 consilieri în funcţie.
Sunt prezenţi 14 consilieri.
Lipseşte nemotivat dl. consilier Pintescu Vasile-Dragoş.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
De asemenea, mai participă la şedinţă doi cetăţeni.
Dl. primar prezintă convocarea pentru şedinţă şi supune spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru? - 14 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
După aprobarea ordinii de zi secretarul comunei solicită consilierilor să anunţe dacă se află în conflicte de
interese sau stări de incompatibilitate.
D-ra consilier Juravle Ana anunţă că se află în conflict de interese faţă de proiectul de hotărâre de la pct. 8,
având în vedere că este angajata Şcolii Gimnaziale "Dlmltrie Onciul", iar proiectul priveşte şi şcoala şi anunţă că nu
participă la votul şi la discuţiile pe marginea proiectului.
în aceeaşi situaţie se delcară şi d-na consilier Pătrăucean Maria-Paraschiva şi d-ra consilier Juravle Elena.
Secretarul comunei anunţă că doamnele consilier Juravle Ana, Pătrăucean Maria-Paraschiva şi Juravle Elena
anunţă un conflict de interese cu privire la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017.
Dl. primar: altcineva? Dacă nu, voi relata eu o situaţie la aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru
apărarea intereselor comunei Straja, două dosare care privesc pe viceprimar şi cred că la fel şi aici ar trebui să aibă în
vedere acest aspect. Dl. primar solicită consemnarea în procesul-verbal că s-a adus la cunoştinţă faptul acesta.
Dl. viceprimar: nu mă consider, deci votez.
Se trece la pct. 1 - Supunerea spre aprobare a procesuiui-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
comunei Straja din data de 08.09.2017.
Secretarul comunei face precizarea că se supune votului procesul-verbal reînaintat pentru convocarea
prezentă, deoarece a fost o eroare de redactare cu privire la absenţa nemotivată a consilierilor la şedinţa din
08.09.2017, fapt consemnat şi în invitaţia transmisă consilierilor.
Cine este pentru? - 7 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Luchian Mircea, Juravle Elena, Cotos Nicolae, Popescu Ilie, Juravle I. Vasile, Pintescu
Vasile şi Popescu Marcel-Dumitru.
Secretarul comunei întreabă dacă sunt obiecţii cu privire la conţinutul procesul ui-verbal. Nu sunt astfel de
obiecţii.
D-ra consilier Juravle Elena: nu am fost prezenţi.
Astfel, procesul-verbal rămâne neaprobat.
Se trece la pct. 2 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al
comunei Straja din data de 28.09.2017.
Cine este pentru? - 14 voturi.
Astfel, procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Straja din data de 28.09.2017 se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. consilier Juravle A. Vasile propune pe dl. consilier Popescu Marcel-Dumitru.
Dl. consilier Popescu Ilie propune pe dl. consilier Luchian Mircea.
Se supune la vot prima propunere, pentru dl. Popescu Marcel-Dumitru.
Cine este pentru? - 7 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Luchian Mircea, Juravle Elena, Cotos Nicolae, Popescu Ilie, Juravle I. Vasile, Pintescu
Vasile şi Popescu Marcel-Dumitru.
Se spune ia vot a doua propunere, pentru dl. Luchian Mircea, precum şi perioada de mandat de 3 luni.
Cine este pentru? - 14 voturi.
Astfel, dl. Luchian Mircea este ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Preşedintele de şedinţă nou ales preia conducerea lucrărilor şedinţei şi trece la pct- 4 - 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? - 7 voturi
împotrivă? - 2 voturi: Juravle A. Vasile şi Coca Sorin
Abţineri? - 5 voturi: Ştirban Ioan, Şoflău Ovidiu-Vasile, Juravle V. Vasile, Juravle Ana şi Pătrăucean MariaParaschiva.
Secretarul comunei anunţă că "abţinerile" sunt voturi negative şi este egalitate de voturi.

Dl. preşedinte de şedinţă: trebuie pus pentru alta şedinţă.
Dl. primar: nu înţeleg, este pentru comuna Straja.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: este legea 273 care interzice alte investiţii până nu se achita datoriile.
Dl. primar: ce datorii avem?
Dl. preşedinte de şedinţă: am înţeles că la sfârşitul lui septembrie în execuţia bugetară primăria nu avea nicio
datorie.
Dl. primar: exact.
Dl. cosilier Juravle A. Vasile: înseamnă că datoria de 7 miliarde prin hotărâre definitivă şi irevocabilă n-are
valoare.
Dl. primar: este o adresă din partea Forestbrod, nu scrie în hotărârea definitivă şi irevocabilă că avem 7
miliarde de plătit, induceţi în eroare.
Dl. consilier Pintescu Vasile: d-na contabil ştie dacă avem de plătit sau nu.
Dl. primar: la sfârşitul lui septembrie nu am raportat datorii.
Dl. preşedinte de şedinţă propune să fie chemată d-na contabil.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: sentinţa civilă nr. 151 /2017.
Dl. primar întreabă pe viceprimar cum a aprobat investiţia la şcoală când aveam două miliarde patrusute de
plătit la consiliul judeţean, proces pierdut în mandatul pe care l-ati avut. Cum am plătit 7 miliarde către Forestbrod
pentru investiţii făcute în timpul mandatului, nu le-aţi plătit, le-aţi lăsat. Cum o să plătim acum 120 de miliarde la
AFIR.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: trebuia făcut recurs în anulare.
Dl. primar: am făcut recurs în anulare, am ţinut legătura cu avocatul şi a făcut lucrurile astea. Avem acolo
penalităţi de peste 6 miliarde. Astea sunt penalităţi cerute cu adresa de la AFIR.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu scrie în hotărâre că fostul primar cu salariaţii care au lucrat la proiect sunt
vinovaţi.
Este chemată în şedinţă contabila primăriei pentru a da detalii cu privire la datorii.
Dl. primar arată un Raport explicativ al situaţiei finanicare încheiat la data de 29.09.2017 şi redă finalul
raportului: 'la data de 29.09.2017 unitatea noastră nu înregistrează plăţi restante".
Dl. consilier Juravle A. Vasile: d-na contabil avem datorii pe sentinţa civilă 151?
D-na contabil: avem datorii, dar pentru că suntem pe instanţă în litigiu, nu le raportăm.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: este hotărâre definitivă. Va avea comuna Straja de plătit 7 miliarde penalităţi?
Dl. primar: vă spun că nu.
D-na contabil: hotărârea instanţei aşa spune. Eu am citit o notificare de la Forestbrod, nu am sentinţa. Pe
portal spune clar că ne obligă la plata sumelor plus penalităţi 1% de întârziere pe zi. Calculând sunt 7 miliarde. Noi la
30 septembrie nu raportăm plăţi restante pentru că suntem în litigiu cu Forestbrod, aşa spune un ordin, dar pentru
asta am constituit provizioane. Deci, nu înseamnă că nu avem, nu raportăm plăţi restante.
Dl. primar: provizioanele le raportăm: datoriile pentru AFIR 130 de miliarde şi 3 miliarde sume plătite după 30
septembrie, deci în niciun caz 7 miliarde.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: 7 miliarde sunt penalităţi.
D-na contabil: 3 miliarde reprezintă debitul plus penalităţile. Aşa scrie pe portalul instanţei, că instanţa ne
obligă la plata de penalităţi.
Dl. primar: nu se poate penalitatea de 1% , în contract este 0,1%. S-a făcut o eroare, am pus în instanţă o
cerere de corectare a erorii materiale, iar penalităţile vor fi conform contractului de 0,1%, nici într-un caz 1%.
Dl. consilier Juravle A. Vasile către dl. primar: asta este din cauză că nu ai dus hotărârile consiliului local la
îndeplinire.
Dl. primar: din cauza Curţii de Conturi.
Dl. consilier Juravle A. Vasile către dl. primar: nu ai dus hotărârile consiliului local la îndeplinire.
Dl. primar către viceprimar: aţi venit cu proiect?
Di. consilier Juravle A. Vasile către dl. primar: am votat în decembrie.
Dl. primar: n-aţi venit cu proiect, domnule vice, şi am plătit către Forestbrod datorii până în momentul de faţă
de peste 7 miliarde.
D-na contabil: am plătit 210 mii.
Dl. primar: 210 mii plus 100 de mii plus 220 mii plus în iunie la început, calculaţi sunt peste 7 miliarde. Către
Forestbrod de când am preluat mandatul sunt peste 7 miliarde plătite.
Se trece la pct. 5 - 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? - 7 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Juravle A. Vasile, Coca Sorin, Ştirban Ioan, Şoflău Ovidiu-Vasile, Juravle V. Vasile, Juravle
Ana şi Pătrăucean Maria-Paraschiva.
Dl. primar: vreţi să duc la îndeplinire hotărârile curţii de conturi. Nu angajaţi avocat şi mă întrebaţi de ce se
pierd procesele. Nu am studii juridice. Să vă asumaţi că nu vreţi să se angajeze avocat.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: câte contracte ai plătit până acum fără hotărârea consiliului local?
Dl. primar: uitaţi-vă câte sunt acolo, sunt mai mult de jumătate, aprobaţi pentru cele care sunt de acum
înainte. Aţi avut procese pe care le-aţi pierdut şi nu s-a ştiut, două miliarde patrusute către consiliul judeţean, AFIR-

ul.

Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în domeniul
achiziţiilor publice.

Dl. consilier Juravie A. Vasile: expunerea de motive este foarte subţire, nu m-ai convins, pentru ce îţi trebuie
consultanţă?
Dl. primar: putea să fie expunerea de motive de 3 pagini cum aţi avut şi la servicii juridice.
Cine este pentru? - 7 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Juravie A. Vasile şi Coca Sorin, Ştirban Ioan, Şoflău Ovidiu-Vasile, Juravie V. Vasile,
juravie Ana şi Pătrâucean Maria-Paraschiva.
Dl. preşedinte de şedinţă anunţă că nu s-a luat nicio hotărâre.
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantitiăţii de 282 m.c. volum brut masă
lemnoasă din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud. Suceava.
Cine este pentru? - 14 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea valorificării cantitiăţii de 282 m.c. volum brut masă lemnoasă din fondul
forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud. Suceava a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 8 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
Secretarul comunei anunţă că pentru acest proiect votează 11 consilieri.
Dl. consilier Juravie A. Vasile: in comisie a fost un amendament aprobat şi se vor transfera 10.000 lei de ia cap.
84.02 la capitolul 65.02, unde se va majora suma de la 60.000 lei la 70.000 lei.
Dl. primar prezintă completări la proiectul de hotărâre cu două adrese primite după întocmirea proiectului de
hotărâre de la consiliul judeţean de unde s-a primit suma de 15.380 lei şi de la direcţia finanţelor de retragere a 91
mii lei.
Dl. consilier Juravie A. Vasile: suma este de 91,7 mii lei şi se retrage din fondul de salarii de la şcoală.
Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul din comisie.
Cine este pentru? - 11 voturi.
Astfel, amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în totalitatea lui cu amendamente.
Cine este pentru? - 1 1 voturi,
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul al IlI-lea 2017.
Cine este pentru? - 14 voturi
Astfel, Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul al IlI-lea 2017 a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 10 - 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.
Cine este pentru? - 14 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărârea privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Straja, jud. Suceava a suprafeţei de 820
m.p. teren arabil identificată cu nr. cadastral 32030 a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Juravie A. Vasile cere secretarului să menţioneze în procesul-verbal că pentru şedinţa viitoare
solicită un raport scris domnului primar cu privire la toate hotărârile consiliului local din acest mandat duse la
îndeplinire şi neduse la îndeplinire. De asemenea mai solicită domnului primar un raport scris pentru şedinţa
următoare cu privire la cheltuielile pentru colectarea deşeurilor de la 1 ianuarie până la 1 noiembrie; mai menţionează
că vor fi invitaţi să vadă unde se duc miliardele.
Dl. preşedinte de şedinţă cere să se meargă mai departe cu ordinea de zi.
Dl. primar spune de chiria plătită vreo 4 ani la dl. Relu.
Secretarul comunei cere cuvântul preşedintelui de şedinţă şi prezintă Adresa Instituţiei Prefectului - jud.
Suceava nr. 16599/10/8 dinl9.09.2017 referitoare la prev. art. 55 din Legea nr. 215/2001, care a fost pusă la
dispoziţia consilierilor.
O parte dintre consilieri se ridică, în timp ce dl. primar îi solicită să stea şi pentru celelalte puncte de pe ordinea
de zi, cu privire la dl. doctor care aşteaptă un răspuns pentru că i-aţi dat un contract fără aprobare în consiliul local şi
mai sunt şi altele.
Preşedintele de şedinţă, referindu-se la adrese, afirmă că pe acestea consilierii le au la mapă, nu trebuie
aprobate. Dacă nu sunt discuţii...
Preşedintele mai face precizarea că după pct. 10 consilierii de la PNL au plecat, şi materialele de la pct. 11-16
sunt înjdosarui pe care îl aveţi fiecare.
în sală rămân 7 consilieri din cei 15 în funcţie.
Preşedintele declară închisă şedinţa.
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