ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA
PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Straja din data de 18.01.2018

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 18.01.2018
prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 12.01.2018.
A fost convocat un număr de 15 consilieri în funcţie. Sunt prezenţi 13 consilieri.
Lipseşte motivat dl. consilier Juravle V. Vasile, fiind internat în spital.
Lipseşte nemotivat dl. Pintescu Vasile-Dragoş.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
De asemenea, participă şi un număr de 3 cetăţeni.
Primarul comunei, dl. Juravle Mihai prezintă proiectul ordinii de zi, după care solicită
suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării cantităţii de 1.053 m.c.
volum brut masă lemnoasă din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a
comunei Straja, jud. Suceava.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Astfel, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot ordinea de zi, inclusiv suplimentarea.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
In continuare secretarul comunei solicită consilierilor să anunţe dacă se află în conflict de interese
sau incompatibilitate faţă de ordinea de zl aprobată.
Nu se anunţă astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului
Local al comunei Straja din data de 09.01.2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Astfel, procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Straja din data de
09.01.2018 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018
în comuna Straja, judeţul Suceava.
Dl. primar afirmă: la taxele speciale, celelalte fiind stabilite prin codul fiscal şi nu se modifică, am
redus faţă de anul trecut la tot ce ţine de căminul cultural cu privire la taxele de închiriere pentru nunţi,
parastasuri, botez, horă, bal. Am pus taxa de 200 de lei. Anul trecut la taxa de cămin a fost 1.000 de lei şi
nu s-au prea aglomerat. Taxa pe spectacol va fi de 100 de lei. S-a păstrat taxa de cununie de 150 de lei
ca şi anul trecut. La fel taxa pentru salubrizare rămâne aceeaşi, PSI, taxa pentru piaţă, la tarabă/boxăaceeaşi taxă de 10 lei, maşină mare şi mică 20 de lei. Altceva faţă de anul trecut nu s-a modificat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Astfel, Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 în comuna Straja,
judeţul Suceava a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Straja, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
Se supune ia vot.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul Primăriei comunei Straja, începând cu data de 1 ianuarie 2018 a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, pe anul 2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut de
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2018
a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 13 voturi
Astfel, Hotărârea privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav pe anul 2018 a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind propunerile referitoare la evaluarea performantelor
profesionale Individuale ale secretarului comunei Straja, jud. Suceava, Pătrăucean Liliana, funcţionar
public de conducere, pentru anul 2017.
D-ra consilier Juravle Ana face propunerea ca secretarul comunei să obţină punctaj maxim pentru
fiecare obiectiv şi criteriu de performanţă.
Se supune la vot propunerea de acordare a punctajului maxim pentru fiecare obiectiv şi criteriu
de performanţă.
One este pentru? - 13 voturi
Astfel, propunerile referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Straja, jud. Suceava, Pătrăucean Liliana, funcţionar public de conducere, pentru anul 2017 au
fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Secretarul comunei, d-ra Pătrăucean Liliana cere permisiunea să intervină si multumeşte
consilierilor pentru calificativul acordat şi îi asigură de tot sprijinul în activitatea din consiliul iocal.
Se trece la proiectul de hotărâre suplimentar - Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării
cantităţii de 1.053 m.c. volum brut masă lemnoasă din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja,
proprietate publică a comunei Straja, jud. Suceava.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 13 voturi
Dl. primar afirmă: noul regulament ne permite, este vorba de 996 m.c. pentru comisia de
negociere, iar 57 de m.c., în baza unui contract de prestări servicii cu un operator specializat, pentru
consumul propriu al primăriei, în total fiind 1053 de m.c..
Astfel, Hotărârea privind aprobarea valorificării cantităţii de 1.053 m.c. volum brut masă lemnoasă
din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud. Suceava a fost
adoptata cu unanimitate de voturi.
In continuare, preşedintele de şedinţă precizează că documentaţia de la pct. 7, 8, 9 si 10 se
regăseşte ia mapă.
Dl. consilier Juravle A. Vasile solicită să se discute pe marginea adresei de la pct. 9.
Dl. primar: sunt şi în sală persoane care ar fi interesate de adresa cu privire la legalitatea...
D-ra preşedinte de şedinţă prezintă această adresă.
Dl. Vişan Ilie, prezent în sală este interesat să afle despre licitaţia păşunilor, afirmând că trebuie
organizată până la sfîrşitul lui februarie.
Dl. primar răspunde: am primit şi avizul de legalitate al prefecturii si cere secretarului să prezinte
procedura de licitaţie.
Secretarul comunei: se publică un anunţ în Monitorul Oficial al României, se stabileste calendarul
licitaţiei, se depun oferte, iar în cadrul şedinţei de licitaţie se adjudecă sau nu concesionarea'păsunilor. Cu
30 de zile înainte se face publicitatea licitaţiei.
Dl. primar: facem demersurile ca să putem intra în legalitate.
în continuare secretarul comunei solicită să aducă la cunoştinţa aleşilor locali, respectiv domnului
primar, domnului viceprimar, consilierilor locali, dar şi comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
dispoziţiile legale cu privire la prezentarea raportului anual de artivitate, precum şi prezentarea raportului
anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei. în acest sens redă dispoziţiile art. 51 alin.
(4), art. 63 alin. (3) lit. a) şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, precum şi ale art. 50 alin. (3) din Leqea nr.
393/2004.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
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