JUDETUL SUCEAVA
CONSIUUL LOCAL
COMUNA STRA'A
PROCES

. VERBAL

al gedintei ordanare a consiliului local din data de 19.12.2018
Consiliul local al comunei Straja a fostconvocatin gedin-td ordinarS pentru data de 19.12.2018, ora 15:00 la sediul primdriei
comunei Straja prin Dispozitia primarului nr. L47 din 13.12.2018.
A fost convocat un numdr de 13 consilieri in funclie. Sunt prezenli 12 consilieri locali. Lipseste nemotivat d-ra consilier
Juravle Ana,
La gedintl pafticipl primarul comunei, dl. Juravle Mihal.
De asemenea, participi la tedinld Negru Ilie gi Circiu Vasile-Gic5, primii supleang de pe listele P.N.L. Validarea mandatelor
acestora urmeazb sE se discute.
Sunt prezenti, de asemenea, 13 cetdleni.
Participa la gedingl reprezentanlii unui post de televiziune care filmeazd gedinla.
Pregedinte de gedin!5 este dl. consilier Juravle L Vasile, care prezintd ordinea de zi,
Se supune la vot ordinea de zi.
qine este pentru? 12 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.
Ordinea de zi a fost aprobatd cu unanimitate de voturi.
Dl. viceprimarJuravle A. Vasile propune ca punctele 7, 8 gi 9 sE fie discutate la inceput.
Pregedintele de tedintl supune la vot aceast5 propunere.
9ine este pentru? - 5 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 7 voturi: Popescu MarceFDumitru, Pintescu Vasile, Popescu Ilie, Cotos Nicolae, Juravle Elena, Luchian Mircea gl
Juravle I. Vasile. Propunerea nu a fost aprobatS.
Avind in vedere ordinea de zi aprobat5, secretarul comunei soliciti consilierilor si anunle dacd se afl5 ?n conflict de interese
sau incompatibilitate. Nu se anunli astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1
Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al gedinlei de indatl a consiliului local din data de
07.12.2018.
Cine este pentru? - 7 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Abtineri? - 5 voturi: Juravle A. Vasile, gtirban Ioan, goflSu Ovidiu-Vasile, Juravle V. Vasile 9i PdtrSucean Maria-Paraschiva.
Astfel, Procesul-verbal al gedinlei de indatd a consiliului local din data de 07.t2.2018 a fost aprobat cu 7 voturi "pentru".
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotir6re privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul 2018.
Dl. pregedinte invitd la disculii. Nu sunt discutii.
Dl. pregedinte supune la vot proiectul de hot5r6re.
12 voturi
Eine este pentru?
ImpotrivS? - 0 voturi
Abfineri? - 0 voturi.
Astfel, HotEr6rea privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 a fost adoptatd cu unanimitate de
voturi,
Se trece la pct. 3 - Proiect de hottir6re privind aprobarea execuliei bugetare pentru trimestrul al IV-lea 2018.
Dl. pregedinte invitd la disculii. Nu sunt disculii.
Dl. pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.
12 voturi
Qine este pentru?
ImpotrivS? - 0 voturi
Abiineri? - 0 voturi.
Astfel, HotSrarea privind aprobarea execu[iei bugetare pentru trimestrul al IV-lea 2018 a fost adoptatil cu unanimitate de
voturi.
Se trece la pct. 4 Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pe anul 2019 in comuna Straja, judelul
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Suceava,

-

Dl. primar, initiatorul proiectului cere pregedintelui si intervind 9i precizeazS: la proiectul de bazd pe care dumneavoastrd il
aveli la map5, discut6nd cu compartimentul 'Taxe gi impozite" s-a omis includerea ratei inflaliei. Potrivit datelor publicate pe site-ul
ministerului finanfelor, pentru indexarea impozitelor 9i taxelor locale aferente anului 2019 consilille locale vor utiliza rata inflatiei de
1,3%' Prin urmare, se impune indexarea pentru anul 2019 a impozitelor si taxelor locale prevdzute la Titlul IX din Legea nr.
22712015 cu rata inflaliei de 1,3olo. Prin O.U.G. nr. 7912077, pentru modificarea gi completarea Legii nr. 227120L5 privind Codul
Fiscal, publicatS in Monitorul Oficial al Rom6niei Partea I nr. 885/10.11-.2017 a fost actualizat nivelul impozitului pe mijloacele de
transport marfi cu masa autorizate mai mare sau egalS de 12 tone. tn acest sens prin proiectul de hotSrire privind indexarea
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2019, Anexa nr. 1 la proiect se propune ca in cazul oricSrui impozit gi a oricirei taxe locale
care constS intr-o anumitd sumS in lei sau care este stabilit5 pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective s5 se indexeze cu
rata inflaliei pentru anul 2017. Cand veli avea in vedere supunerea la vot d-ra secretar5 veti menliona in procesul-verbal 9i in
hotdr6re totodatS. Dau citeva exemple 9i totodatl la noul proiect pe care l-ati avut la mapd am venit cu unele modificiri. pentru a
veni in primul rSnd in sprijinul tinerilor am eliminat taxa pentru cununie gi am venit cu cateva clarificdri la taxa de salubrizare
persoane flzice unde a rimas pentru majoritatea suma de 50 de lei/an/gospod6rie, cu exceplia, si aceast5 exceplie o veli avea in
noua modificare: 25 lei/gospoderie pentru gospoddria a c5ror proprietari locuiesc temporar, dar nu mai mult de 45 de zile, pe baza
declaraliei pe proprie rispundere, 25 de lei/an/gospodSrie pentru gospodiria cu o singuri persoand. Venim in sprijinul bdtrinilor,
celor care sunt singuri, 25 de lei pentru gospodiriile ai cdror proprietari au domiciliul in altl localitate 9i nu locuiesc in gospod6riile
situate pe raza comunei Straja, Avem gi astfel de cazuri, iar pentru celelalte, conform acestei indexdri sumele care vor fi majorate

-

sunt de calva lei.
Dl. pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre,
Cine este pentru?
12 voturi

-

1

impotrivS? - O voturi
Abtineri? - 0 voturi.

Astfel, Hoterarea privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2019 in comuna Straja, jude[ul Suceava a fost
adoptati cu unanimitate de voturi.
Se frece la pct. 5 - Proiect de hotlr6re privind aprobarea numSrului de posturi pentru asistenlii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe anul 2019.

Dl. pregedinte inviti la disculii. Nu sunt discutii.
Dl. pregedinte supune la vot proiectul de hot5r6re.
gine este pentru? 12 voturi
Impotrivd? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.
Astfel, Hotiir6rea privind aprobarea num5rului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul
2019 a fost adoptaH cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului de acliuni sau de lucrdri de interes local previzut de Legea
nr. 416/2007 privind venitul minim garantat cu modificdrile gi completerile ulterioare pe anul 2019.
Dl. pregedinte invitil la disculii. Nu sunt discufii,
Dl. pregedinte supune la vot proiectul de hotdrire.
gine este pentru? 12 voturi
Impotriv5? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.
Astfel, Hot5r6rea privind aprobarea Planului de acliuni sau de lucrSri de interes local prevSzut de Legea nr. 41612001 privind
venitul minim garantat, cu modificirile 9i complet6rile ulterioare pe anul 2019 a fost adoptati cu unanimitate de voturi.
Se trece la pA.7 - Proiect de hotdr6re privind reorganizarea @misiei de validare a mandatelor consilierilor locali.
Dl. viceprimar: av6nd in vedere ci in gedinlele anterioare toate propunerile au fost respinse, vi solicitim domnule pregedinte
sE supuneti la vot nominal pe fiecare consilierin parte, cu exceplia doamnelor Juravle Ana gi'Juravle Elena, care sunt deja membre
ale acestei comisii.
Dl. pregedinte: supunem la vot domnul Juravle...
Dl. primar: stati un picut. Pentru ce sE se supund la vot?
Dl. pregedinte: chiar pentru ce si supunem pe fiecare?
sDl. primar: eu nu ved de ce ar trebui si numim nominal, se supune la vot proiectul.
Dl. viceprimar: m-am adresat pregedintelui de gedintS.
Dl' primar: 9i daci v-ali adresat pregedintelui de gedin!5, dati-mi voie si intervin domnule pregedinte. puteli supune la vot
intreg proiecful, lulm nominal acuma, hai sI vedem care e, care nu e?
Dl. viceprimar: poate unul se vrea s5 fie validat.
Dl. primar: faceti propuneri.
Dl. viceprimar: i-am dat pregedintelui gansa si propunil
Dl. primar: ii dali temi de lucru, cum adic5? Faceli propuneri. Din partea celor dou5 grupuri se fac propuneri, unul sau
.. .
cel5lalt. Faceli propunberi dacd aveli de propus gi at6t.
Dl. viceprimar: putem s5 propunem gi 10.
Dl. primar: propuneti 10, propuneli c6!i vre!.
Dl, viceprimar: etti pregedinte, propune.
Dl, pregedinte: eu nu propun.
Dl. viceprimar: de ce nu propui?
Dl. pregedinte: nu vreau.
Dl. viceprimar: sI consemnali in procesuFverbal cd dl. pregedinte refuzi.
Dl. primar: se abtine de la propunere.
Dl. pregedinte: mtr abfin, nu vreau.
Dl. primar: acuma contabilizati fiecare ce spung..
Dl. viceprimar: s-a consemnat in procesul-verbal,
Dl. primar: consemnati
procesul-verbal. Cu altl pl6ngere penali veti mai consemna domnule viceprimar.
!n
Dl. viceprimar: dacS se incalci legea. Tu nu stii? Ti-ai iegit din ritm?
Dl. primar: at vrea sI cer domnule pretedinte s5-mi permiteli sd...
Dl. viceprimar: sd termindm punctul Esta.
Dl. primar: faceti propuneri.
Dl. primar: supuneti la vot domnule pregedinte cred cI cel mai bine proiectul nr. 7 inci o data.
Dl. viceprimar propune pe dl. SoflSu Ovidiu.
Dl. pregedinte supune la vot propunerea.
Cine este pentru? - 5 voturi
Impotriv5? - 0 voturi
Ablineri?
7 voturi: Popescu Marcel-Dumitru, Pintescu Vasile, Popescu llie, Cotos Nicolae, Juravle Elena, Luchian Mircea gi
Juravle I. Vasile. Propunerea a fost respinsS.
Dl. gofldu Ovidiu: propuneli de la dumneavoastrS.
Dl. primar: ati f5cut propuneri in partea cealalt5. DacI sunt propuneri, agteptim propuneri.
Se face a doua propunere. Dl. gofldu Ovidiu il propune pe dl. Luchian Mircea.
Dl. primar: cred cI fiecare s5-9i faci propunerile lor.
Dl. pregedinte supune la vot propunerea.
gine este pentru? - 5 voturi
Impotriv6?
1voturi: Luchian Mircea
Ablineri? - 6 voturi: Popescu Marcel-Dumifu, Pintescu Vasile, Popescu llie, Cotos Nicolae, Juravle Elena 9i Juravle I. Vasile.
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Propunerea a fost respins5.

Nu se fac alte propuneri. Astfel, Proiectul de hotdr6re privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor
locali a fost respins.
Dl. viceprimar: puteti motiva?

Dl. primar: trebuie motivate?
Dl. viceprimar: nu primarul trebuie sd motiveze, consiliul local.
Dl. primar: si inleleg cd primarul nu are nicio calitate in gedlntele de consiliu local?
Dl. viceprimar: ba da, dar e vorba de validare,
Dl. primar: trebuie motivatS? De cind? Motivarea cine o cere?
Dl. viceprimar: noi i-am validat pe domnul Luchian gi Popescu Ilie in prima gedin!5, pentru cd am respectat legea. ii intreb pe
domnul Luchian 9i pe domnul Popescu: aveti un motiv sI nu validali acegi dbi consilieri?
Dl. Luchian Mircea : nu vreau eu,
Dl. viceprimar: deci Ssta e motivul: nu vreti.
Dl, Luchian Mircea: da, nu vreau,
Dl. viceprimar: domnule popescu, la fel?
Dl. Popescu Ilie: eu mE ablin.
Dl. Luchian Mircea: dumneavoastrd imi luati interviu?
Dl' primar: asta face in momentul de fag5. viceprimarul vrea ca si se consemneze in procesul-verbal tot ce se spune ca
sE
poatil dupa aia si fie folosit.
Dl. viceprimar: noi am respectat legea.
Dl' primar: ali respectat legea? Bine afunci, domnule viceprimar, vreau si cerincS o datii asta se va consemna in procesul9i
verbal cum ali respectat legea cu v6nzarea terenului de la primliia veche cu v6nzarea terenului-c5tre frl.l"n
Ou 10 hectari pe raza
9i
comunei Str{a? Voi cere in urmdtoarea gedin}5 de consiliu local, domnigoara secretar, toate documentele
care au dus la aceste
vinziri'. S5 vedem cum ati respectat legea. DacS tot parte din consilieri erau atunci aici gi au spus cd nu au gtiut cd s-au v6ndut
terenurile.
Dl' viceprimar: au votat, dl, popescu a votat, care au votat atunci de ce nui intrebi?
Dl' primar: domnigoara secretar, vd rog s5-mi aduce[i pentru gedinla urmStoare, sd prezentdm in gedinla urmitoare
terenul
de la fosta primirie gi in momentul de fa!5 cine figureazi
proprietir pe terenul respectiv'9i la Melen i s-au vanOut iO
p;
raza comunei Straja. 9i s-a intSmplat. Dl' Melen plStegte 9a
in momentul de fa!5 aproape 10 ha pe raza comunei Straja concesiune,
inchiriere, orice ar fi,
Dl. viceprimar: gi unchegul tdu a avut chirie.
Dl. Luchian Mircea: e normal sE dai guturi la consilieri, injurdturi?
Dl. primar: consilierii sunt agresati.
Dl. viceprimar: aici sunt camere de filma! nu umblati cu minciuni.
Dl. primar: nu vd este ru9ine, este un om in v5rst5, incercagi sA intimidali consilierii in gedinle de comisii, ii faceli in
tot felul,
Dl. viceprimar: de ce nu faci plSngere?
Dl. primar: nu-i genul.
Discutiile continud pe acest aspect dintre dl. viceprimar 9i dl. Luchian.
Dl. primar soliciHl si se meargd mai departe.
Dl. pregedinte: dacS nu a trecut, punctul 8 gi g nu se pot vota. Declar gedinla inchisi,
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Pregedinte de gedin!5,
Juravle L Vasile
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