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JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL

COMUNA STRA'A

PROCES. VERBAL
al gedinlei de tndati a consiliului local din data de 29.06.2018

29.06.2018, ora
Consiliul local al comunei Straja a fost convocat de indatS in sedin!5 pentru data de
0B:30 prin Dispozilia primarului nr. 84 din 28.06.2018.
A fost convocat un num5r de 15 consilieri in funclie'
Sunt Prezenli B consilieri'
Lipsesc nemotivat: Juravle Ana, Juravle A. Vasile, Juravle V. Vasile, PStr5ucean- Maria-Paraschiva,
pintescu Vasile-Dragos, Soflau Ovidiu-Vasile gi $tirban Ioan, cu menliunea c5 dl. 9ofl5u Ovidiu-Vasile a
gedinli din cauza unor
informat telefonic anterior sedinlei secretarul comunei cd nu poate fi prezent la
probleme urgente la seruiciu'
Majoritarea consilierilor in funclie este prezent5. $edinla se poate desf5gura.
La gedinlE particip6 primarul comunei, dl. Juravle Mihai'
preSedin'te de gedinlE este dl. consilier Popescu Ilie, care prezint5 ordinea de zi.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Cine este Pentru? - B voturi
Astfel, ordinea de zi a fost aprobatS cu unanimitate de voturi.
prezenli
Dupd aprobarea ordinii de zi, secretarul comunei, PEtrEucean Uliana solicitd consilierilor
zi
aprobatS.
de
jaci'se
ordinea
fa!5
de
afl5 in conflict de interese sau stare de incompatibilitate
sd anuntl
Nu se anun!5 astfel de cazuri.
juridice pentru apararea
Se trece la pct. 1 proiect privind aprobarea achizilionarii serviciilor
comuna straja, judetul
din
publice
locale
administraliei

'

intereselor comunei
Suceava

-

atr.l. si a autoritililor

in litigiile in care acestea sunt pafte'
Cine este Pentru? B voturi
tmpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi'

-

Astfel, Hot5r6rea privind aprobarea achizilion5rii seruiciilor juridice pentru apdrarea intereselor
judelul Suceava in litigiile
Comunei Straja si a autoritSlilor administraliei publice locale din comuna Straja,
in care acestea sunt parte a fost adoptatS cu unanimitate de voturi.
Pregedintele de gedin!5 declar5 inchis5 gedinla'

Pregedinte de gedin!5,
Popescu Ilie
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