ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA
PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Straja din data de 16.02.2018

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 16.02.2018
prin Dispoziţia primarului nr. 34 din 09.02.2018.
A fost convocat un număr de 15 consilieri în funcţie. Toţi membrii consiliului local sunt prezenţi.
La şedinţă participă primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
De asemenea, participă şi un număr de 14 cetăţeni.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena prezintă proiectul ordinii de zi.
Di. primar anunţă că mai sunt câteva cereri adresate din partea unor cetăţeni ai comunei Straja.
Prezintă aceste cereri:
- doamna doctor Dascal Evghenia şi Octavian Dascal, medici titulari solicită aprobarea unor lucrări
de modernizare a cabinetului cu menţiunea ca acest spaţiu este proprietatea primăriei;
- cererea unor persoane din comuna Straja care solicită recondiţionarea uliţei comunale din zona
aprozarului din jos, uliţa la Bîruţ, un drum de ultilitate publică, pe vreme defavorabilă, poli, ninsori, din
cauza acumulărilor de apă devine efectiv impracticabil. Sunt câteva persoane aici care s-au semnat;
- un grup de cetăţeni din comuna Straja ne cere să intervenim pentru regularizarea pârâului din
Ziminel aflat în zona Valeriu Gamă - Silvia Jepciu deoarece ridică probleme serioase pentru locuinţele din
această zonă. Sunt şi aici vreo 7 persoane;
- cerere adresată către Consiliul local al comunei Straja - un drum de utilitate publică, uliţa de la
Ghiţă Putină, cu luarea măsurilor din zona cimitirului vechi.
Dl. primar continuă: am considerat aceste cereri...nu s-au pus pe ordinea de zi, având cererile
preoţilor sau pastorilor care s-au pus, s-au solicitat acolo nişte sume. Aici nu avem sume, vreau să le luăm
în caicul, vom discuta despre ele când vom supune la vot aprobarea bugetului local.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste cereri.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Secretarul comunei aduce la cunoştinţa domnului primar şi a consiliului local că proiectul de
hotărâre înscris la pct. 2 al ordinii de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice - faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiţii: Amenajare parcare, curte interioară şi
împrejmuire Cămin Cultural din comuna Straja, judeţul Suceava" nu are raportul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local şi face cunoscute acestora dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 215/2001, cu
precizarea că, fiind într-o şedinţă ordinară, acest proiect nu poate fi dezbătut. De asemenea, mai face
cunoscute cele consemnate în şedinţa comisiei de specialitate economice referitoare la faptul că un
membu al comisiei, Juravle Elena a anunţat că iniţiatorul va retrage de pe ordinea de zi acest proiect şi
astfel, comisia de specialitate, cu unanimitate de voturi, a decis ca nici în comisie să nu fie dezbătut.
Dl. primar: aşa cum am şi discutat, vom scoate de pe ordinea de zi acest proiect, iar sumele
aferente acestui proiect propun să fie redistribuite în cap. 70 cu privire la reparaţiile care se vor face la
conducta de apă şi canal a comunei Straja pe tronsonul de la staţie până în drum la Vasile. Suplimentăm
deci, cu sumele din retragerea acestui proiect. Avem acolo prinsă o sumă de vreo 50.000 lei.
Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările apărute.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
în continuare secretarul comunei solicită consilierilor să anunţe dacă se află în conflict de interese
sau incompatibilitate faţă de ordinea de zi aprobată.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena anunţă că se abţine de la discuţii şi de la vot cu privire la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru că sunt
şi bani alocaţi pentru şcoală.
Se trece la pct. 1 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al comunei Straja din data de 18.01.2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi.
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Astfel, procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Straja din data de
18.01.2018 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 3 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
Se depun amendamente.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: analizând proiectul de hotărâre nr. 821 din 09.02.2018 privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, noi, consilierii PNL depunem următorul
amendament: Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018: propunem reducerea fondului de rezervă bugetară cu suma de 150.000 lei,
reducerea creditelor bugetare la cap. 67.02.03.07 cu suma de 92.273 lei cheltuieli de capital, reducerea
creditelor bugetare la cap. 84.02 cu suma de 100.000 lei reparaţii curente şi majorarea creditelor
bugetare la cap. 67.02.06- susţinerea cultelor cu suma de 342.273 lei şi modificarea Listei obiectivelor de
investiţii pentru anul 2018 prin anularea poziţiei de la pct. B, deoarece a fost retras de pe ordinea de zi cu
suma totală de 92.273 lei.
Au loc discuţii.
Dl. primar: avem un buget pentru dezvoltarea comunei şi cred că fiecare dintre noi putem
contribui la dezvoltarea acestei comune prin calitatea pe care oamenii din comună ne-au oferit-o, fie de
primar, fie de consilier, în cazul dumneavoastră. Am venit cu propuneri în consiliul local, unele dintre ele
au fost luate în calcul, altele nu şi cred că este timpul să ne gândim şi la dezvoltarea acestei comune
lăsând la o parte interesele proprii.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: interesele proprii ale cui?
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: lăsaţi poate explica.
Dl. primar: varianta propusă a bugetului, consultându-mă şi cu aparatul de specialitate din cadrul
compartimentului de contabilitate, asigură partea de funcţionare a primăriei, iar partea de dezvoltare o
putem discuta acum. Conform Legii 273/2006 excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar se utilizează în baza autorităţilor deliberative, adică a consiliului local ca sursă de
finanţare a cheltuielilor la secţiunea de dezvoltare, în primul rând. Excedentul pe care noi îl avem şi îl
putem folosi este în valoare de aproape 7 miliarde. Discutând cu d-na contabilă, cum am şi spus, am
asigurat secţiunea de funcţionare în parametri normali. Sumele care s-au prins în capitolele bugetare la
care faceţi referire şi faceţi acum amendament, dati-mi voie să spun că la un moment s-ar putea să
rămână fără bani. Nu putem, repet, nu putem să lăsăm comuna în subdezvoltare şi să ajutăm instituţiile
de cult, care se pot susţine şi singure cu sume atât de mari. Am prins în cap. 67 la susţinerea cultelor
60.000 lei. în mod echitabil, cred că ar putea fi împărţiţi câte 15.000 lei la fiecare să asigurăm o mai bună
funcţionare. în momentul de faţă unităţile de cult, toate de pe raza comunei îşi pot desfăşura activitatea
în bune condiţii, repet, în bune condiţii, şi atunci vă cer să înţelegeţi că nu putem face astfel de modificări
cu privire la bugetul comunei.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: De ce nu aţi dat 150.000 lei anul trecut şi care au rămas necheltuiţi
acolo unde s-a cerut?
Dl. primar: s-au dus în excedent. Consider că suma de 60.000 lei care este în momentul de faţă
propusă este de ajuns. Când vom avea alte sume vom suplimenta şi vom ajuta bisericile. Repet, în
momentul de faţă bisericile sunt funcţionale şi îşi pot desfăşura activitatea normal.
Dl. consilier Coca Sorin: mi-as dori dacă d-na contabil ar putea să asiste şi ea.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: părintele Florin a cerut o sumă de 200.000 lei pentru un aşezământ
social, care va cuprinde bucătărie, sală de mese, camere sociale, precum şi grupuri sanitare, băi, în
conformitate cu normele actuale. Ce poate să facă el cu 15.000 lei?
Dl. consilier Coca Sorin: atunci domnule viceprimar, ce poate să facă o comună cu 5 miliarde?
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: exact. în urma cererilor sunt 5 miliarde.
Dl. consilier Coca Sorin: sunt 10 miliarde.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: bisericile sunt ale comunei, populaţia merge în aceste biserici.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: Da. Şi ajută.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu-s din banii oamenilor care se duc la bugetul de stat şi se întorc
înapoi?
Dl. primar: domnule vice cât aţi ajutat biserica în ultimii ani, bisericile din comună, înafară de
biserica de lemn, care a primit în ultimii 5 ani 4,5 miliarde lei?
Dl. consilier Juravle A. Vasile: 400 milioane la biserica din centru.
Dl. primar: în 2008.
Dl. viceprimar: au fost două rânduri de inundaţii. Ştiţi ce înseamnă inundaţii? Nici nu vă doresc.
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Dl. primar: cum s-a putut din 2010-2015 ajuta cu 4,5 miliarde biserica din sus, dacă tot nu aţi
avut bani? Pentru biserica din sus au fost bani, pentru celelalte n-au mai fost? Acum sunt bani?
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu s-a cerut.
Dl. primar: sunt bani pentru dezvoltarea comunei, domnule viceprimar şi vă rog să înţelegeţi
aspectul ăsta, nu am nimic în a ajuta bisericile.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: cu 15.000 de lei...
Dl. consilier Luchian Mircea: asta este pentru început.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: nu este bătut în cuie 15.000, când o să fie bani...eu
cred că trebuie luate în ordinea priorităţilor.
Dl. consilier Coca Sorin: d-na contabil, care este bugetul pentru investiţii pe 2018?
D-na contabil: aţi primit fiecare în mapă. Suma este de 2.829.000 lei, din care: la cap. 51 avem
80.000 lei pentru dotări, la cap. 65...
Intervine dl. primar şi solicită contabilei să fie mai explicită.
D-na contabil: referitor la dotări, să cumpărăm un crăpător de lemne, nu ştim cât costă, un aparat
de spălat cu presiune, eventual un calculator, ce mai trebuie la primărie.
Dl. consilier Coca Sorin: înafara de tot ce se cheltuieşte, câţi bani rămân în bugetul local pentru
investiţii?
D-na contabil: avem 28 miliarde, din care: 80.000 lei la cap. 51 pentru dotări, la cap. 65
confinanţarea pentru şcoala nouă din venituri proprii plus două treimi din contractul de finanţare PNDL, la
cap. 67 finanţarea la cămin 92.000.
Se afirmă că asta s-a retras. D-na contabil întreabă unde se duc banii ăştia?
Dl. primar: la cap. 70 la reparaţii canalizare se va suplimenta...în total va fi 140 şi ceva de mii. Am
vorbit şi cu constructorul, trebuie schimbată toată conducta.
D-na contabil: la drumuri avem confinanţare la proiectul depus la ministerul dezvoltării.
Dl. primar: de 80 şi ceva de mii.
D-na contabil: tot în secţiunea de dezvoltare este cotizaţia la GAL, dar nu e pe cheltuieli de
capital, e pe transferuri şi o cotizaţie de 2.500 iei la asociaţia cu deşeurile.
Dl. primar: la secţiunea de dezvoltare, investiţii putem face din excedentul bugetar, care se pot
folosi numai în dezvoltare.
D-na contabil: din fondul de rezervă de 355 mii putem utiliza atât la secţiunea de funcţionare, cât
şi la dezvoltare.
Dl. primar: din fondul de rezervă lăsăm 150.000 lei pentru situaţii de urgenţă.
Dl. consilier Popescu Ilie: da, trebuie să fie o rezervă.
D-na contabil: până nu se iveşte o cheltuială rămâne fond de rezervă. Nu se poate spune ce se
face cu el. Când o să fie cheltuieli, atunci discutăm.
Dl. primar: excedentul este de 7 miliarde. Putem face investiţii pentru dezvoltarea comunei. Alţi
bani rezultând din investiţii care ar mai fi?
D-na contabil: astăzi discutând avem o rezervă de 700 mii aproape pentru dezvoltare plus ce
avem alocat în bugetul local 2.800.000. Ponderea la şcoala nouă sunt fonduri de la ministerul dezvoltării
de 2.385.000 lei.
Dl. primar: decideţi ce facem cu banii ăştia, cu cei care îi avem pentru partea de dezvoltare.
D-na contabil: vreţi să-i repartizaţi astăzi?
Dl. primar: nu, e vorba de propuneri.
D-na contabil: lista de investiţii se aprobă în funcţie de alocaţiile bugetare, iar secretarul comunei
completează: şi în baza documentaţiilor tehnlco-economice aprobate în prealabil.
Dl. primar: exact.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu poti prinde în lista de investiţii fără un proiect aprobat, iar
referindu-se la cereri, afirmă ca pe viitor să se ţină cont, să se facă proiecte.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: la biserici nu-i egal?
Dl. consilier Juravle A. Vasile: nu s-au repartizat bani la biserici.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: amendamentul despre asta era vorba.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena supune spre aprobare amendamentul propus de dl.
consilier Juravle A. Vasile.
Cine este pentru? - 7 voturi
împotrivă? - 2 voturi: Juravle Elena şi Luchian Mircea
Abţineri? - 6 voturi: Cotos Nicolae, Popescu Ilie, Juravle I. Vasile, Pintescu Vasile, Popescu
Marcel-Dumitru şi Coca Sorin.
Amendamentul a fost respins.
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Se supune la vot amendamentul privind luarea sumelor de la investiţia pentru căminul cultural şi
direcţionarea lor către cap. 70 refacere apă-canal.
Cine este pentru? - 13 voturi
împotrivă? - 2 voturi: Juravle A. Vasile şi Pintescu Vasile-Dragoş
Abţineri? - 0 voturi.
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018.
Cine este pentru? - 14 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a fost
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. primar mulţumeşte consilierilor.
Dl. primar şi d-na contabil concluzionează că bugetul a fost modificat doar în ceea ce priveşte
sumele alocate pentru investiţia de la căminul cultural, care au plecat către alimentare cu apă.
Dl. consilier Popescu Ilie: şi cu apa trebuie să se facă ceva.
Dl. primar: după ce se va repara vom veni în consiliul local cu o propunere, fie de a prelua
cineva...
Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru
apărarea intereselor Comunei Straja şi a autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja, jud.
Suceava în litigiile în care acestea sunt parte.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 7 voturi.
împotrivă? - 3 voturi: Juravle A. Vasile, Pintescu Vasile-Dragoş şi Juravle V. Vasile.
Dl. consilier Coca Sorin către dl. primar: cum am vorbit şi aseara, la fiecare proiect veniţi...noi nu
suntem împotrivă, pe fiecare proiect faceţi...
Abţineri? - 5 voturi: Juravle Ana, Patraucean Maria-Paraschiva, Coca Sorin, Şoflău Ovidiu-Vasile şi
Ştirban Ioan.
Astfel, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice pentru apărarea
intereselor Comunei Straja şi a autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Straja, jud. Suceava
în litigiile în care acestea sunt parte a fost respins.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în
domeniul achiziţiilor publice.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în domeniul achiziţiilor
publice a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
în continuare, d-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena prezintă Adresa Instituţiei Prefectului nr.
786/10/8 din 25.01.2018 referitoare la exercitarea controlului de legalitate a Hotărârilor consiliului local nr.
39-43/2017. Nu sunt discuţii.
Având în vedere conflictul de interese ridicat, d-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena anunţă că
nu semnează Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şu cheltuieli pe anul 2018. Se
stabileşte ca 3 consilieri să semneze hotărârea: Coca Sorin, Juravle Ana şi Luchian Mircea.
Dl. consilier Ştirban Ioan: domnule primar să aveţi în vedere pe viitor cererea doctorului Dascăl.
Dl. primar: în măsura în care putem vom asigura schimbarea uşilor interioare şi soba pe care o
are acolo e destul de veche.
în continuare d-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena citeşte cererea medicului veterinar Bodale
Ioan.
Dl. consilier Juravle A. Vasile întreabă dacă există proiect de hotărâre.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena răspunde că nu.
Dl. primar îi spune viceprimarului să iniţieze dumnealui proiect legat de această cerere.
Mai departe, un cetăţean din sală, Pintescu Ioan se adresează domnului primar în legătură cu o
problemă pe care o are la uliţa pe unde circulă şi anume că apa uzată ce provine de la locuinţa unui
vecin(Iliceanu) se scurge pe uliţă, fiind tot timpul noroi, chiar şi în timpul verii. Mai afirmă că a sesizat
autorităţile, însă nu s-a făcut nimic.
Dl. primar îi răspunde că va lua legătura cu acest cetăţean, îl va spune toate aceste aspecte, iar
dacă va fi nevoie de sesizarea organelor abilitate, le va sesiza.
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în continuare, alt cetăţean prezent în sală, Popescu Ciprian are un dialog cu dl. primarjn legătură
cu una dintre cererile intrate suplimentar pe ordinea de zi. De asemenea mai menţionează că a mai
depus o cerere în anul 2016 la care nu a primit răspuns.
Dl. primar îi răspunde că a trimis nişte materiale, însă dl. Popescu Ciprian spune ca materialele
sunt, le poate preda primăriei pe bază de proces-verbal, deoarece nu le poate folosi din cauză că primăria
nu i-a trimis piatra. De asemenea, acesta mai precizează că a făcut lucrări din banii proprii şi poate
dovedi cu factură. Mai precizează că în 2017 dl. primar a promis la întânirea cu proiectantul că în cel mai
scurt timp va rezolva problema. Menţionează că şi anul acesta a depus aceeaşi cerere şi întreabă dacă se
rezolvă anul ăsta, problema este foarte serioasă.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: este foarte serioasă.
Dl. primar: aţi văzut că am luat-o în calcul. Problema este foarte serioasă, pe care trebuie sa o
luăm în considerare, în măsura în care bugetul ne permite. Este o investiţie foarte mare, asta s-a discutat
şi cu proiectantul, nu pot să aproximez eu suma. După ce va fi un proiect, este şi excedentul care se
poate folosi, iar din discuţiile avute cu, consilierii prioritare ar fi aşa: câteva trotuare pentru copii, uliţa de
la dvs., si apoi ne axăm pe celelalte priorităţi.
Dl. Popescu Ciprian solicită un termen pentru întocmirea proiectului, dat fiind ca vorbim despre
proiect din 2016.
u
v
Dl. primar: în măsura în care consiliul va fi de acord să aprobe acest proiect, nu pot sa plătesc din
buzunarul meu proiectul.
Dl. Popescu Ciprian: consiliul este aici.
Dl. consilier Coca Sorin: acordul îl aveţi de la noi.
D-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena: suntem de acord.
Dl. primar: îmi dau'tot interesul, cum am spus prioritare sunt trotuarele, demarăm procedura şi
pentru trotuare şi pentru...
„
v
Dl. Popescu Ciprian: domnule primar, pot să vă cer legal să primesc un răspuns in 30 de zile, este
dreptul cetăţeanului.
w
Dl. primar: dacă proiectantul cu care voi discuta poate să faca proiectul şi sa avem aprobarea
consiliului local, de ce nu.
w
Dl. Popescu Ciprian: eu ştiu că primăria, indiferent de condiţii, trebuie sa dea răspuns in scris. De
ce nu am primit în 2016? Aveţi înregistrarea la dosar.
Dl. primar: din lipsă de fonduri pentru acea lucrare.
Dl. Popescu Ciprian: aţi propus astăzi o dezvoltare pentru căminul cultural Straja, negândindu-va
ce înseamnă dezvoltare pentru întreţinere.
Dl. primar: am retras-o pentru că sunt alte priorităţi. Istoria face ca noi sa fim cei care serbam
anul acesta 100 de ani de la centenar. Având în vedere că vom avea mai multe activităţi culturale în
septembrie, octombrie, noiembrie, inclusiv decembrie în căminul cultural, am considerat încă de anul
trecut cu solicitare, cu propuneri din partea consiliului judeţean să facem activităţi culturale, unde
altundeva decât în căminul cultural. Sub forma aceasta am considerat că nu putem face.
Dl. Popescu Ciprian: acolo poate fi amenajat ceva provizoiu care nu costă foarte mult. Aceeaşi
oameni care se prezintă după 100 de ani acolo, circulă pe uliţele de care aţi luat aminte.
Dl. primar: consider că centrul comunei reprezintă un punct de interes pentru toţi locuitorii
comunei.
.
A
w
Dl. Popescu Ciprian: am lucrat în domeniul construcţiilor, stiu de inseamna. Puneţi, va rog,
prioritar, nu pe mine, prioritar puneţi-1 pe Ştirban Dumitru, fiindcă acolo este un dezastru, puneţi-i pe
ceilalţi, dar să vă aduceţi aminte, acoio e posibil să fie şi strămoşii dvs. îngropaţi.
Dl. primar: pe care ar trebui să-i comemorăm la căminul cultural.
Dl. Popescu Ciprian: da, cu condiţia să rămână în cimitir, nu în uliţă.
Dl. primar: sunt total de acord. V-am spus, punctul 2, pe lângă siguranţa copiilor din comună, ar
fi acolo.
în continuare, alt cetătean, Stirban Dumitru ridică problema uliţei pe care circula.
Dl. primar îl întreabă dacă a iniţiat vreun proiect, având în vedere că a fost viceprimar. Acesta
răspunde că da, însă nu au fost fonduri.
Nefiind alte discuţii d-ra preşedinte de şedinţă Juravle Elena declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,

Juravle Elena
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