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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA

PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 18.12.2017

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 18.12.2017, ora 14:00 la sediul Primăriei
comunei Straja prin Dispoziţia primarului nr. 192 din 12.12.2017.
A fost convocat un număr de 15 consilieri în funcţie.
Sunt prezenţi 13 consilieri.
Lipsesc nemotivat d-nii consilieri Juravle I. Vasile şi Popescu Marcel-Dumitru.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
Preşedintele de şedinţă, dl. Luchian Mircea anunţă că din cei 15 consilieri locali în funcţie sunt prezenţi 13, şedinţa se poate
desfăşura şi prezintă dispoziţia de convocare a şedinţei.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Cine este pentru ? - 13 voturi,
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 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-na consilier Pătrăucean Maria-Paraschiva se declară în conflict de interese faţă de proiectul de hotărâre de la pct. 6
motivând că este vorba şi de bugetul instituţiei din care face parte. în aceeaşi situaţie se declară şi domnişoarele consilier Juravle
Ana şi Juravle Elena.
Secretarul comunei consemnează conflictul de interese anunţat de către doamnele consilier Juravle Ana, Pătrăucean MariaParaschiva şi Juravle Elena cu privire la Proiectul de hotărâre de la pct. 6.
Se trece la pct. 1 - Supunerea spre aprobare a procesul ui-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din
data de 08.09.2017.
Cine este pentru? - 9 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 4 voturi: Pintescu Vasile, Popescu Ilie, Juravle Elena şi Luchian Mircea.
Astfel, Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 08.09.2017 se aprobă cu 9 voturi
"pentru".
Se trece la pct. 2 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din
data de 31.10.2017.
Cine este pentru? - 13 voturi,
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 31.10.2017 se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 3 - 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? - 5 voturi
Abţineri? - 0 voturi
împotrivă? - 8 voturi: Juravle Ana, Pătrăucean Maria-Paraschiva, Juravle V. Vasile, Pintescu Vasile-Dragos, Soflău OvidiuVasile, Ştirban Ioan, Coca Sorin şi Juravle A. Vasile.
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.
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? - 5 voturi
împotrivă? - 8 voturi: Juravle Ana, Pătrăucean Maria-Paraschiva, Juravle V. Vasile, Pintescu Vasile-Dragoş,
Vasile, Ştirban Ioan, Coca Sorin şi Juravle A. Vasile.
Abţineri? - 0 voturi.

Şoflău Ovidiu-

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.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultantă în domeniul achiziţiilor
publice.
Cine este pentru? - 5 voturi
împotrivă? - 8 voturi: Juravle Ana, Pătrăucean Maria-Paraschiva, Juravle V. Vasile, Pintescu Vasile-Dragos, Soflău OvidiuVasiie, Ştirban Ioan, Coca Sorin şi Juravle A. Vasile.
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultantă în domeniul achiziţiilor publice a fost
respins.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
Dl. primar cere permisiunea preşedintelui de şedinţă pentru ca, înainte de aprobarea proiectului, să facă metiunea că prin
Hotărârea de Guvern nr. 885 din 14 decembrie, Guvernul României alocă suma din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru Primăria Straja de 12.641 mii lei cu privire la unele corecţii financiare. Suma aceasta este din cap. 11.02,06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi totodată din secţiunea de funcţionare spre secţiunea de dezvoltare se
vor duce aceşti bani. Dl. primar continuă şi precizează că proiectul de la pct. 6 suportă modificarea si dacă sunteţi de acord,
adresându-se consilierilor, cu privire la includerea în proiectul de buget a sumei de 12.641 mii lei cu privire ia corecţiile financiare.
Din cei 13 consilieri prezenţi, votează 10 consilieri.
Se supune la vot completarea prezentată de dl. primar cu privire a proiectul de hotărâre.

Se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel cum a fost completat.
Cine este pentru? - 10 voturi,
împotrivă? - 0 voturi
A b ţ i n e r i ? - 0 voturi.
voturi.

Astfel, Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost adoptată cu unanimitate de
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul al IV-lea 2017
Cine este pentru? - 13 voturi.

voturi.

Astfel, Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul al IV-lea 2017 a fost adoptată cu unanimitate de
Se trece la p c t 8 Preşedintele de şedinţă anunţă că adresa prefecturii este la mapă şi nu trebuie aprobată în consiliul local
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Preşedintele de şedinţă afirmă că ar trebui dată o hotărâre a consiliului local, cu stabilirea perioadei 1 - 3 ani
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Dl. preşedinte de şedinţă afirmă că primăria trebuie să iniţieze un proiect de hotărâre, la următoarea şedinţă
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte discuţii.
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5 e d i n t a anterioară să prezinte un raport scris consiliului local si
menţionează că a refuzat să prezinte acest raport, care s-a cerut oficial şi cere să se consemneze în procesul-verbal că primarul nu a
prezentat raportul solicitat. De asemenea, dl. consilier Juravle A. Vasile informează consiliul local cu privire la efectuarea a 13 zile de
concediu, anunţand că începând cu ziua următoare este în concediu.
Cere
,^ preşedintelui de şedinţă să ia cuvântul şi afirmă: şi eu am solicitat de mai multe ori domnule vice să mi se
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aducă mai multe lucruri la cunoştinţă, fapt pe care l-aţi refuzat în diferite rânduri.
Viceprimarul cere concret.
Dl. primar: situaţia cu închiriatul maşinii de deşeuri.
la SitUatia punctului 3 şi afirmă: mulţi spuneţi
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proiect care ar fi pentru comuna Straja nu vreţi să-l aprobaţi.
Dl. viceprimar afirmă: ba da, vrem, dar citeşte legea 273.
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pe care eu am inaintat-o către dumneavoastră vedeţi destul de clar că la începutul lunii decembrie nu înregistrăm plăti restante
Dl. vicepnmar face referire la penalităţi de 7 miliarde, amintite chiar şi de d-na prefect
'
Dl. primar afirmă: nu sunt înregistrate în plăţi restante.

Dl. viceprimar face referire la aprobarea din decembrie anul trecut când s-a aprobat stingerea creanţelor
Dl. pnmar afirmă: nu ne referim la aceleaşi penalităţi din cauza Forestbrod de 7 miliarde. Sunt penalităti fixate de AFIR
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sunt împotrivă, este vorba să aprobaţi si veniţi cu
asta. Nici într-un caz nu am eu cum să dau a o
nrma. cautaţi firmă, important e sa se facă lucrarea.
Dl. viceprimar întrebă dacă există proiect.
Dl. primar afirmă: proiect este, a fost prezentat în şedinţe, l-aţi văzut.
^ Urmează discuţii despre fondurile obţinute prin hotărâre de guvern, dl. primar afirmă că a făcut demersuri pentru aceste
sume in comun cu alte primării şi face referire la suma primită pentru judeţul Suceava, care reprezintă jumătate din sumă
Dl. viceprimar afirmă că guvernul era obligat să plătească.
Dl. primar afirmă că Guvernul nu era obligat, sunt localităti din ţară unde nu s-au dat bani
cont nua re dL
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Primar afirmă: legat de sumele pe care noi trebuie să le plătim ca penalităţi către Forestbrod, dacă sunteţi
r
interesaţi, pentru fiecare consilier am câte un exemplar, ca să vedeţi faptul că adresele care s-au făcut din partea F o r e l b r o d s
comun.carea la tndreptarea erorii materiale că penalităţile sunt de 0,1%, nu de 1% , adresa venită din partea Forestb S ^ n care
recunosc faptul că au calculat greşit prima dată şi au revenit, cuantumul penalităţilor fiind de 0,1% pentru fiecare zi si nu S m
eronat s-a spus pnma data de 1 % , afirmând că viceprimarul a indus în eroare consiliul local.
Dl. viceprimar afirmă: nu s-a spus, a fost sentinţă de 7 miliarde. C ine a îndreptat eroarea'
Dl. primar răspunde: instanţa.
Dl. viceprimar întreabă cât sunt penalităţile?
Dl. primar răspunde: 700 şi ceva de milioane.
Dl. viceprimar afirmă că aceste penalităţi se plătesc din cauza primarului.
Dl. primar afirmă: curtea de conturi mi-a spus să nu...

Dl. viceprimar îi cere primarului să nu mai vorbească în numele curţii de conturi dacă nu are un act oficial scris
Dl. preşedinte de şedinţă intervine şi închide şedinţa, urând consilierilor sărbători fericite şi "La mulţi ani".
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Preşedinte de şedinţă,
Luchian Mircea

Secretan/l

com

Pătrăucean I !

