ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAIA

PROCES. VERBAL

al gedintei extraordinare a consiliutui local din data de 24.08.2019
Consiliul local al comunei Straja a fost convocat in gedinlE extraordinarS pentru data de 24.0g.201g,
ora 0g:30
la sediul Prim5riei comunei straja prin Dispozilia primarului nr. io+ din 20.0g.201g.
A fost convocat un numir de 15 consilieri in funcfie.
La sedint5 participi 12 consilieri. Lipse*e nemotivat dl. Sofl5u Ovidiu_Vasile.
Mandatele consilierilor Pintescu Vasile-Dragos 9i Coca Sorin au incetit prin Ordinul prefectului
nr. 1g9 din
22.08'2018 si 190 din 22.08.2018, comunicate la data de 22.08.2018. Dl. Coca Sorin este prezent la gedin!6.
REm6n astfel 13 consilieriin fun4ie.
La gedinld particip5 primarul comunei, dl. Juravle Mihai.

De asemenea, participe la gedin!5 Negru Ilie gi Circiu vasile-Gic5, primii supleanti de pe listele p.N.L.

Validarea mandatelor acestora urmeaz5

si

se discute.

Sunt prezenli, de asemenea, 6 cet5feni.
Mandatul pregedintelui de sedinti Popescu Ilie a incetat in luna iulie 2018, alegerea unui nou pregedinte
este
inscrisd la pct. 2 al ordinli de zi.
Astfel, gedinla este deschis5 de dl. primar luravle Mihai, care prezint5 ordinea de zi,
DupE prezentarea.ordinii de zi, dl. primar soliciti suplimentarea acesteia cu dou5 proiecte:
1. Proiect de hotir6re privind alocarea de Ia bugetul local al comunei Straja, judelul Suceava a sumei de
30.000 lei Bisericii Lui.Dumnezeu Apostolice Penticostale Straja, judelul Suceavi
ilentru realizarea obiectivului:
Instalalii termice de incilzire interioare la biserici;
2. Proiect de hottr6re privind aprobarea valorificdrii cantitalii de 413 mc volum brut masS lemnoasi din
fondul
forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publici a comunei Straja, jud. Suceava.
Dl. viceprimar, Juravle A. Vasile propune pe suplimentare inci trei-proiecte de hotir6re:
1. Reorganizarea Comisiei de validare;
2. Validarea mandatului domnului Orciu Vasile-Gic5;
3,Validarea mandatului domnului Negru Ilie.
De asemenea, dl. viceprimar soliciti consiliului local aprobarea ordinii de zi sub urm5toarea
formi:
1, Aprobarea procesului-verbal ;
2. Alegerea pregedintelui de gedint5;
3. Reorganizarea Comisiei de validare;
4. Validarea mandatului domnului 6rciu Vasile-Gic5;
5.Validarea mandatului domnului Negru llie, dupE care proiectele pe care le-ali prezentat.
Dl' primar: propun ca ordinea de zi si fie respectat5 gi proiectele pe care le-a.ti 'mengionat sd fie
ultimele, daca
va aproba consiliul local.
Dl. viceprimar: proiectele, ultimele? Validarea o puneli la urmi?
Dl. primar: este vreo problem5? Care?
DI. viceprimar: ingr5dili un drept de vot al consilierilor. Aduceli-v5 aminte, la dl. popescu
Ilie, l-am validat, a
pafticipat la gedint6 9i a votat,
primar: am spus cum va hottri consiliul local. Ca urmare a ce a fost aceastS
suplimentare? Nu stiu de
.Dl'
aceasti suplimentare. Am aflat acum. Spuneli-mi.
Dl. viceprimar: trebuie respectat ordinul prefectului pe care il aveti.
Dl' primar: care ar fi cele dou5 ordine? Prezentali-le in gedin!5 de consiliu sE afle si consilierii. Aduceti-le
la
cunostinle consilierilor ordinul prefectului. in baza a ce faceli luciul acesta?
Dl. viceprimar: !ineli ascuns ordinul prefectului?
Dl. primar: nu-i ascuns, dac5 il avegi, citili-|. Dali citire la ordinul prefectului.
Dl' viceprimar soliciti secretarului comunei sd citeasci ordinele prefectului.
Secretarul comunei, Pdtrlucean Liliana: in data de 22.08.2018 pe e-mailul primdriei au
venit din partea
Instituliei Prefectului dou5 ordine de incetare a doud mandate de consilier local, respectiv al domnului
Coca Sorin 9i al
domnului Pintescu Vasile-Dragog.

^

tn continuare, secretaiul comunei di citire ordinului nr. 189 din 22.08.2018 privind constatarea incetirii de
dret a mandatului consilierului local Pintescu Vasile-Dragog din cadrul Consiliului Local al comunei
Straja, judelul
Suceava, inainte..de expirarea duratei normale a acestuia, precum gi ordinului nr. 1g0
din 22.0g.201g privind

'Straja,
constatarea incet5rii de drept a mandatului consilierului local Coca Sorin din cadrul Consiliului
Local al comunei
judelul Suceava, inainte de expirarea duratei normale a acestuia.

Dl. Coca Sorin: daci imi dati voie, propun consiliului local am6narea pentru urm6toarea gedin!5 a proiectelor,
pentru cd o si vin cu un certificat de gref5. O st atac atat decizia partidului, c5t 9i acest ordin.
Dl, viceprimar: in calitate de ce vrei sd am6nim gedinla?
D-ra consilier Juravle Elena: av6nd in vedere ct atunci c6nd a fost validat domnul Popescu Ilie, dacd tot ali
menlionat numele dumnealui, a fost solicitare de validare pe gedinli ordinari 9i in acelagi timp am vSzut precedentul
cu domnul consilier de la Suceava, care a fost la fel exclus gi a contestat excluderea, Eu spun sE ageptim p6n5 la
urmitoarea gedinli ordinarS, nu suntem impotriv5 cu validarea celor doi consilieri, nu ne inlelegeli gregit, dar s5
vedem demersurile pe care o sb le faci domnul Coca Sorin 9i in acelagi timp domnul Pintescu Dragog gi-a mai dat
demisia o dati gi a revenit, poate revine si de data asta, aga ci nu cred cE moare lumea dacb mai ageptdm dou5
s5ptim6ni p6ni la urmitoarea gedin!5 ordinard pentru validare.
Dl. viceprimar: este un ordin al Prefectului gi atet Pintescu Dragog c6t 9i Coca Sorin nu mai pot reveni. Trebuia
sE validali consilierul de anul trecut, c6nd gi-a dat demisia domnul Pintescu 9i, da, a fost nevoit sE revini pentru cE nu
ali venit la 3 gedinle ordinare.
Dl. primar: domnule viceprimar, vi rog frumos incheiali disculia. tn baza relat5rii 9i a solicitirii pe care a ficuto 9i d-ra consilier, propun consiliului local un acord, un vot, daci sunt de acord si amin6m pentru o gedinlE ordinar5
sau pentru o urmitoare gedin!5 validarea celor doi consilieri. Sunteli de acord?
Dl. primar soliciti secretarului sH consemneze in procesul-verbal c5 7 consilieri sunt de acord cu aceastd
propunere.
Dl. viceprimar intreab6 care sunt motivele?

Dl. primar: domnule viceprimar, l5sali fir6 motive, de data asta conduc eu gedinfa, nu v-am dat cuvdntul, vd
rog s5 ageptali. Dat fiind faptul ci avem acordul consiliului local din punctul acesta de vedere inseamnS c5 cele trei
proiecte nu vor fi supuse pe ordinea de zi. Propun suplimentarea ordinii de zi cu cele dou6 proiecte pe care le-am
menlionat 9i intrdm in ordinea de zi.
Dl. primar supune la vot suplimentarea?

- 7 voturi
lmpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 5 voturi: Juravle A. Vasile, $tirban Ioan, Juravle V. Vasile, Patraucean Maria-Paraschiva 9i Juravle
Ana. Supllmentarea a fost aprobatS.
Dl. primar supune la vot intreaga ordine de zi, cu tot cu suplimentarea celor dou5 proiecte?
9ine este pentru? - 7 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Ablineri?
5 voturi: Juravle A. Vasile, $tirban Ioan, Juravle V. Vasile, P5tr5ucean Maria-Paraschiva gi Juravle
Ana, Ordinea de zi a fost aprobatS.
Av6nd in vedere ordinea de zi aprobat5, secretarul comunei solicit5 consilierilor sE anunle daci se afl5 in
conflict de interese sau incompatibilitate.
D-na consilier Patraucean Marla-Paraschiva anunti cE se aflE in conflict de interese fali de Proiectul de
hotirAre privind rectificarea bugetului local din acelagi considerent pe care l-a mai anun!at: este vorba gi de bugetul
instituliei din care face pafte.
De asemenea, d-ra consilier Juravle Ana se declar5 in conflict de interese fa!5 de acelagi proiect de hotbrSre.
Dl. viceprimar: avSnd in vedere cE grupul PNL a fost refuzat sE i se valideze doi consilieri, nu mai pafticipim la
vot.
Dl, consilier Popescu llie: nu suntem contra.
Dl. primar: nu participl la vot, nu e nicio problemS, mergem mai departe din punctul acesta de vedere.
Dorege si intervin6 unul dintre supleanlii prezenliin sal5, domnul Grciu Vasile-Gic5.
D-ra consilier Juravle Elena; la sf6rgit.
Dl. primar, de asemenea: la sf6rgit. linem gedinla 9i dupd aceea. Vd rog frumos, dac5 nu, eliberali sala. In
momentul de fa!5 conduc gedinla 9i dau cuv6ntul c6nd consider.
Dl. primar trece la punctul 1 Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al gedinlei ordinare a consiliului
localalcomuneiStraja din data de 17.07.2018.
Cine este pentru?
Dl, viceprimar anun!5 din nou: noi nu particip5m la vot.
Dl. primar: si inleleg ci vi retrageli votul? Consilierii P.N.L. anunlE cd da.
Dl. primar supune din nou la vot procesul-verbal.
Cine este pentru? - 7 voturi
tmpotriv5? - 0 voturi
Abfineri? - 0 voturi
Astfel, Procesul-verbal al gedintei ordinare a consiliului local al comunei Straja din data de 17.07.2018 a fost
aprobat cu 7 voturi "pentru".
Se trece la pct. 2 - Proiect de hot5r6re privind alegerea pregedintelui de gedin!5.
D-ra consilier Juravle Elena: n-ar fl mai bine sE agtept5m urmdtoarea gedinlE si valid5m cei doi consilieri 9i
dupi aceea si alegem pregedintele de gedin!5? CE se poate cu trei consilieri mai in v6rsti si semneze pe procesulverbal de astizi.
Cine este pentru?

-

-

Secretarul comunei: de unde ati scos varianta asta?
D-ra consilierJuravle Elena: de ce sd nu se aleag6 pe gedinlE ordinari?
Secretarul comunei: nu este condilionat, gi dacE tot ali avut disculia anterioarS, ag vrea ca intreg consiliul local
sE fie foarte bine informat: un ordin al Prefectului se executS. Nu se suspendt executarea lui dac5 persoana vizatb il
contestS in instanlt. Are tot dreptul persoana vizatd se-l conteste in instanlE'
Dl. primar: cred ca am lSmurit problema d-ra secretar.

Secretarul comunei: in regulS. Legat de pregedintele de gedin!5, dac6 vreli si aveli astizi gedin!5, alegeli
pregedintele de gedinl6.
Dl. primar soliciti propuneri.
Dl. consilier Juravle I. Vasile propune pe dl. consilier Pintescu Vasile.
Dl. primar supune la vot propunerea privind pe dl. Pintescu Vasile pe perioadb de 3 luni.
Cine este pentru? - 7 voturi
a
wImpotnva /
Ab!ineri?
Secretarul comunei anunli 7 voturi "pentru" 9i astfel HotSr6rea privin( alegerea domnului Pintescu Vasile ca
pregedinte de gedin!6 pentru o perioadS de 3 luni, a fost adoptat5 cu 7 voturi "pentru".
Dl. primar: a9a, gi cred cE trebuie 6, cred ci domnule Pintescu trebuie si te ablii de la vot.
Dl. Pintescu Vasile: mi ablin
Dl. primar: supun inc5 o datd, d-ra secretar?
Secretarul comunei: nu supuneli. Ali supus la vot.
Dl. primar supune inci o dat6 la vot:
Cine este pentru? - 6 voturi
impotrive? - 0 voturi
Ablineri? - I vot: Pintescu Vasile
Domnul Pintescu Vasile preia conducerea lucr5rilor gedinlei gi trece la punctul 3 Proiect de hotirSre privind
rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018'
Cine este pentru? - 7 voturi
impotrivE? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi
Astfel, Hotbr6rea privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018 a fost adoptat5 cu 7
voturi "pentru".
Consilierii locali: Juravle A. Vasile, gtirban Ioan, Juravle V. Vasile, P6tr5ucean Maria-Paraschiva 9i Juravle Ana
pir5sesc sala de Sedinle. RbmSn in sal5 7 consilieri.
Se trece la urmitorul proiect de hot5r6re - Proiect de hotir6re privind alocarea de la bugetul local al comunei
Straja, judetul Suceava a sumei de 30.000 lei Bisericii Lui Dumnezeu Apostolice Penticostale Straja, judelul Suceava
pentru realizarea obiectivului: Instalalii termice de incilzire interioare la bisericE.
Cine este pentru? - 7 voturi
tmpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi
Astfel, Hotir6rea privind alocarea de la bugetul local al comunei Straja, judetul Suceava a sumei de 30.000 lei
Bisericii Lui Dumnezeu Apostolice Penticostale Straja, judelul Suceava pentru realizarea obiectivului: Instalalii termice
de inc5lzire interioare la biseric6 a fost adoptatd cu 7 voturi "pentru".
Se trece la urm5torul punct - Proiect de hotSr6re privind aprobarea valorificdrii cantitElii de 413 mc volum brut
masi lemnoasi din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publici a comunei Straja, jud. Suceava.
Cine este pentru? - 7 voturi
tmpotriv5? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi
Astfel, Proiectul de hot5rSre nu a intrunit cvorumul necesar de aprobare - 9 voturi, reprezent6nd dou5 treimi
din numirul consilierilor in funcfie.
Referitor la adresele de la punctele 4 - 6 din ordinea de zi avute de consilieri la mapd nu se deschid discufii,
Dl. primar intreabd de alte probleme?
Pregedintele de sedinlE declar6 inchisi gedinla,

-

Pregedinte de gedin!5,
Pintescu Vasile
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