ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA

PROCES - VERBAL
al şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Straja din data de 09.01.2018

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat de îndată în şedinţă pentru data de 09.01.2018, ora 09:00 la
sediul Primăriei comunei Straja prin Dispoziţia primarului nr. 3 din 08.01.2018.
A fost convocat un număr de 15 consilieri în funcţie.
Sunt prezenţi 13 consilieri.
Lipsesc nemotivat d-nii consilieri Pintescu Vasile-Dragoş şi Juravle V. Vasile.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
Dl. primar urează consilierilor "La mulţi ani", prezintă convocarea pentru şedinţă şi supune spre aprobare
ordinea de zi.
Cine este pentru? - 13 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.
Nu se anunţă astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
comunei Straja din data de 18.12.2017.
Cine este pentru? - 11 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 2 voturi: Juravle I. Vasile şi Popescu Marcel-Dumitru.
Astfel, Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 18.12.2017 se
aprobă cu 11 voturi "pentru".
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, începând cu luna ianuarie
2018.
Dl. primar solicită propuneri.
Dl. consilier Juravle I. Vasile propune pe d-ra consilier Juravle Elena.
Se supune la vot propunerea.
Cine este pentru? - 12 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 1 voturi: Juravle Elena.
Se supune la vot şi propunerea ca mandatul preşedintelui de şedinţă să fie de 3 luni.
Se aprobă în unanimitate.
Astfel, d-ra consilier Juravle Elena este aleasă preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, începând cu
luna ianuarie 2018.
Preşedintele de şedinţă nou ales preia conducerea lucrărilor şedinţei şi trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare pentru anul 2017 în
sumă de 569.212,68 lei.
Cine este pentru? - 13 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărârea privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare
pentru anul 2017 în sumă de 569.212,68 lei se adoptă cu unanimitate de voturi.
în continuare, secretarul comunei cere cuvântul preşedintelui de şedinţă şi face cunoscute consilierilor locali şi
domnului primar dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali referitoare la actualizarea
până la data de 1 februarie a declaraţiei privind interesele personale ale aleşilor locali.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa.

Preşedinte de şedinţă,
Juravle Elena

Secretartrtrcom u nei,
Păţupeqin Liliana

