ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAJA
PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 10.05.2018

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 10.05.2018, ora 15:00 la
sediul Primăriei comunei Straja prin Dispoziţia primarului nr. 68 din 04.05,2018.
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, mai participă la şedinţă un număr de 12
cetăţeni.
Dl. primar prezintă convocarea pentru şedinţă şi supune spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru? - 15 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 conflict de
interese sau stare 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 16.02.2018.
Cine este pentru? - 15 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi
Astfel, procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 16.02.2018 a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. primar solicită propuneri.
Dl. consilier Luchian Mircea îl propune pe dl. consilier Popescu Ilie.
Se supune la vot propunerea, precum şi perioada mandatului de 3 luni.
Cine este pentru? - 15 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, dl. Popescu Ilie este ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna mai 2018.
Preşedintele de şedinţă nou ales preia conducerea lucrărilor şedinţei şi trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare în comuna Straja, judeţul Suceava".
Au loc discuţii.
Dl. consilier Juravle A. Vasile: Grupul PNL se abţine de la vot, nu votează împotrivă, pentru următoarele
motive: documentaţia este incompletă, nu există extras de carte funciară, care să ateste că terenul respectiv pe care
se va face investiţia este în proprietatea comunei, nu există ridicări topo cu viza OCPI. în studiul de fezabilitate la
pagina 29 este prevăzut că terenul este în administrarea comunei Straja, lipseşte documentul care atestă acest lucru.
Acest aspect a fost prevăzut pentru a induce în eroare consiliul local. Din aceste motive, considerăm că hotărârea a
fost iniţiată ilegal, fără respectarea legislaţiei în vigoare. Noi ne abţinem de la vot.
Dl. primar răspunde: domnule viceprimar, vă aduc la cunoştinţă că ordonanţa nr. 43/1997 cu privire la regimul
juridic al drumurilor, vă rog să citiţi articolul 22, articolul 24, mai departe, spune că tot ce se află în...
Intervine o altă discuţie între viceprimar şi alţi consilier.
Dl. preşedinte de şedinţă face apel la ordine.
Dl. primar continuă: tocmai asta vroiam să citesc ce spun acele articole, dacă aveţi răbdare, poate atl citit
ordonanţa şi ştiţi mai bine.
Di. preşedinte de şedinţă: eu, din câte am înţeles, dacă noi aprobăm să se facă trotuarele, după aceea se fac
toate demersurile, să se întabuleze, să se facă, dar noi dacă nu ne dăm acordul în comuna noastră să se poată face
ceva, nu are cum să se zbată.
Dl. primar: avem nevoie de hotărârea consiliului local pentru a demara toate celelalte proceduri, cum vă
aduceţi aminte aşa cum aţi aprobat Investiţia la terenul de sport, după ce aţi aprobat investiţia la terenul de sport sau scos toate documentele necesare. Nu s-a solicitat niciun aviz din partea OCPI.
Dl. viceprimar: nu confundaţi terenul de sport cu un teren care aparţine de drumurile judeţene. Este total
diferit.
Dl. consilier Juravle I. Vasile către viceprimar: de ce eşti contra să se facă ceva în Straja?
Dl. viceprimar: nu mă poţi forţa să votez un proiect pe terenul altuia.
Dl. primar: nu forţăm.
Dl. consilier Coca Sorin: din grupul PNL fac parte şi eu şi eu sunt pentru investiţie.
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Se supune la vot.
Cine este pentru? - 8 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Juravle A. Vasile, Ştirban loan, Şoflău Ovidiu-Vasile, Plntescu Vasile-Dragoş Juravle V
Vasile, Pătrăucean María-Paraschiva şi Juravle Ana.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economicl pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare în comuna Straja, judeţul Suceava"
a fost adoptată cu 8 voturi "pentru".
Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţie zid de sprijin în comuna Straia
J
judeţul Suceava".
'
Dl. consilier Popescu Ilie, preşedintele de şedinţă precizează că este vorba de zidut de sprijin de la Ghită
Putină.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţie zid de sprijin în comuna Straja, judeţul
Suceava , a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum comunal prin G A L
Suceviţa-Putna, în comuna Straja, judeţul Suceava".
Au loc discuţii.
Preşedintele de şedinţă precizează că este vorba de drumul de la piaţă până la gară.
DL consilier Juravle A. Vasile: acest drum, vă rog să consemnaţi în procesul-verbal, face parte dintr-un proiect
integrat in comuna Straja, care în 2016 a fost depus la ministerul dezvoltării. Pentru acest proiect integrat consiliul
local a adoptat doua hotărâri, hotărârea nr. 4 din 25.01.2016 prin care a aprobat indicatorii tehnico-economici si a
doua hotărâre a consiliului local care s-a dat pe data de 16.03.2017. Acest proiect este eligibil, ministerul dezvoltării
nu a dat niciun răspuns că nu este eligibil...
Intervine dl. primar: vreţi să vă arăt răspunsul?
Dl. viceprlmar continuă: ...iar perioada de implementare a proiectului este până în 2020, inclusiv anul 2020
Daca depui alt proiect mic şi rupem proiectul mare, se pierd ambele proiecte. Renunţi la un proiect de 1 milion de
euro pentru unul cu un tronson de patru sute de metri? Noi ne rezervăm dreptul de a ne abţine de la vot.
DL primar cere preşedintelui de şedinţă să dea explicaţii concludente şi afirmă: vorbim despre fonduri
europene atat prin GAL, cât şi prin ministerul dezvoltării, sunt aprobate de aceeaşi unitate. Faptul că în cadrul acelui
proiect la care faceţi menţiune avem 4,7 km de drum, n-aţi nominalizat o uliţă, în proiect nu am nominalizat uliţele
care sunt in proiect, aveţi o ciornă în care aţi scris uliţele care sunt acolo.
DL viceprimar: este exemplarul doi, este hartă pe fiecare uliţă, este un proiect de un milion de euro
Dl. primar continuă: în cazul în care investiţia nu doreşte să fie aprobată, sau dacă se doreşte a fi aprobată se
va notifica ministerul dezvoltării cu o altă uliţă pe care o putem trece cu aceeaşi lungime, cu aceeaşi distanţă pentru a
completa 4,7 km. Să spunem că acest drum are 700 de m, 4 km vom completa ulterior, dar proiectul, cel de un milion
de euro, am primit notificare din partea mlnsterului dezvoltării, dat fiind faptul că fonduriie nu sunt suficiente, nu este
eligibil. Aceasta a fost o adresă din partea ministerului dezvoltării, nu este sustenabilă investiţia.
Dl. consilier Luchian Mircea: dacă nu, mai aşteptăm vreo patru ani ca să facă.
Preşedintele de şedinţă: cât se poate de puţin, este bun.
Dl. primar: varianta pentru a depune acest proiect prin GAL, am făcut demersurile de a eşalona cele
şaptemiliardedouăsute ca şi penalităţi date de AFIR la trezorerie, la finanţe, ca acel certificat pe care noi îl vom scoate
sa apara cu zero pentru a mă putea duce la acest GAL. Am avut şedinţă la GAL unde s-a discutat acest lucru şi atunci
am pus in discuţie şi faptul că sunt interesat să depun un proiect prin GAL, chiar dacă îl avem prins într-un alt proiect
Mi s-a spus destul de clar şi acolo.
Dl. viceprimar: de ce nu ai făcut altă uliţă şi lăsai proiectul acesta cum era el? Nu mai sunt uliţe în Straja'
Dl. primar: am explicat mai devreme faptul că se poate cu acelaşi tronson înlocui uliţa.
Dl. viceprimar citeşte din proiectul integrat ce s-a depus la Bucureşti: uliţa Hopulele Radu-de la Gorbi până la
prund, după aceea de la Troci-de la Cotos Isac până la Chira Petru Ciotu, Juravle Ioan-islaz, Irimescu Iosif-Iliscău
Cotos Petru Şancă-Gară. Acum ne suprapunem cu două uliţe.
'
Dl. primar: domnule viceprimar, ar fi o problemă dacă am avea două finanţări pe acelaşi proiect dar o
finanţare, am spus mai devreme că avem adresă din partea MDRAP că proiectul cu drumurile nu este eliqibil Dentru
ca nu exista sursa de finanţare.

2

Dl. viceprimar: este punctul nostru de vedere, este un proiect de un milion de euro, vream să spun că sunt
toate uliţele pe hărţi.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 8 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Juravle Ana, Pătrăucean Maria-Paraschiva, Juravle V. Vasile, Pintescu Vasile-Dragoş,
Şoflău Ovidiu-Vasile, Ştirban Ioan şi juravle A. Vasile.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum comuna! prin G.A.L. Suceviţa-Putna,
în comuna Straja, judeţul Suceava", a fost adoptată cu 8 voturi "pentru".
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 8 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 7 voturi: Juravle A. Vasile, Ştirban Ioan, Şoflău Ovidiu-Vasile, Pintescu Vasile-Dragoş, Juravle V.
Vasile, Pătrăucean Maria-Paraschiva şi Juravle Ana.
Astfel, Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a fost adoptată cu 8
voturi "pentru".
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantităţii de 191 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? - 15 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea valorificării cantităţii de 191 m.c. volum brut masă lemnoasa 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 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Straja, judeţul Suceava.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi
împotrivă? - 0 voturi
Abţineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de
Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Straja, judeţul
Suceava, a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pentru
anul 2017.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pentru anul 2017 a fost
adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I, 2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I, 2018, a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare din comuna Straja, judeţul Suceava
pentru anul şcolar 2018-2019.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, Hotărârea privind aprobarea aprobarea Reţelei şcolare din comuna Straja, judeţul Suceava pentru anul
şcolar 2018-2019, a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 12 - Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
privat al comunei Straja, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 29.12.2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi.
Astfel, Hotărârea privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei
Straja, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 29.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare,
a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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Se trece la pct. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare pentru suprafaţa
de 820 m.p. teren arabil aflat în extravilanul comunei, proprietate privată a comunei Straja, în vederea
vânzării/închirierii/concesionării, în condiţiile legii.
Dl. consilier Coca Sorin întreabă despre ce teren este vorba.
Preşedintele de şedinţă: e terenul de la Andrii.
Dl. primar: de la Moldavia
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi
Astfel, Hotărârea privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare pentru suprafaţa de 820 m.p. teren arabil
aflat în extravilanul comunei, proprietate privată a comunei Straja, în vederea vânzării/închirierii/concesionării, în
condiţiile legii, a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Straja, judeţul Suceava pentru anul 2018.
Se supune la vot.
Cine este pentru? - 15 voturi
Astfel, Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Straja, judeţul Suceava pentru anul 2018, a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Referitor la adresele Instituţiei Prefectului, preşedlnteşe de şedinţă afirmă că sunt la mapă şi nu sunt discuţii
privind aceste adrese.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte consilierilor.
Secretarul comunei cere permisiunea preşedintelui de şedinţă pentru a aduce la cunoştinţa aleşilor locali faptul
că până la data de 15 iunie de actualizează declaraţiile de avere şi de interese.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa.

Preşedinte de şedinţă,
Popescu Ilie
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