ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRA'A

al sedintei de

indati a consitiulllfl:5't";:.T:l!, str{a din data de 18.01.201e

consiliul local al comunei Straja a fost convocat de indat6 in gedin;i pentru
data de 1g.01.2019, ora 16:00 la
sediul Prim6riei comunei straja prin Dispozilia primarului nr. 2
din il.it.zotg.
A fost convocat un num5r de t3 coniilieri locali in functie.
Sunt prezenli 7 consilieri.
Lipsesc nemotivat: Juravle Ana, Juravle_ A. Vasile, Juravle
v. Vasile, p5tr5ucean Maria-paraschiva, gofldu
ovidiu-Vasile gi $tirban.Ioan..Prezenla majoritatelii consitie;itoi
i;
run4ie este asiguratti.
La pedin!5 particip6 primarulcomunei, dl. juravle Mihai.
Pregedinte de gedin!5 este dl' consilier Juravle I. vasile,
care deschide gedinla cu prezentarea ordinii de zi.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobat5 cu unanimitate de voturi.
Dupd aprobarea ordinii de zi secretarul comunei solicit5 consilierilor

interese sau stare de incompatibilitate.
Nu se anun!5 astfel de cazuri.

sI

anunle dac6 se afld in conflict de

se trece la pct' 1.- suPYryleg spre aprobare a procesului-verbal
al gedinlei de ?ndat5 a consiliului local al
comunei Straja din data de 07.01.2019.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Astfel, Procesul-verbal al gedinfei de lndatd a consiliului local
al comunei straja din data de 07.01.2019 se
aprob5 cu unanimitate de voturi.

-

Se trece la pct' 2
Proiect de hot5r6re privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
aprobali prin
Hotdr6rea nr' 3 din t6'03,2077 pentru obiectivul de investigii
,,Reauititare, modernizare, dotare 9i extindere $coali
GimnazialS Dimitrie Onciul, comuna Straja, judeful Suceava,,.

Dl' primar cere cuv6ntul pregedint-elui de gedin!5 gi afirmS: trebuie aceast5
actualizare pentru cd in urma
semnErii contractului cu, constructorul suma aprobata'iniiiar
este mii
atunci
trebuie corelati cu devizul
9i
general' Proiectantul a ficut devizul general corelat
cu sumi oin contract, iar aceast5 actualizare trebuie trimisa
c5tre
MDMP
Ministerul Dezvolt5rii Bucuregti sI corelSm u.uriuirr",'-piris
Rnexa 3 care trebuie completat5 din nou,
hotdrSrea de consiliu local cu actualizaiea gi contractul
cu, constructorul. De asta am soticitat de urgenl5 consiliul
adresa care a venit este ca pane ta J.ii a.'zoliiiun.ritu,
aceste docum.niu. r-u finar murlumeste

,ie

-

lir:l!ffiH,|,:5

Dl. pregedinte invit5 la discutii.
Nu sunt disculii.
Se supune la vot proiectul de hotirire.
Cine este pentru? - 7 voturi.

Astfel, Hot5r6rea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
aprobali prin Hotdrdrea nr. 3 din
16'03'2017 pentru obiectivul de investilii ,,Reabilitare,. rooerraie,
ootare 9i extindere gcoali Gimnaziald Dimitrie
onciul, comuna str{a, judelul suceava,,i rost aaoptatb .u ,runirititu
ie voturi.
se trece la pct' 3 - Proiect de hotarare privind aprobur.u-pi"rrngirii
termenului de valabilitate a planului
Urbanistic General al comunei straja, judelul Suceava gi
a Regulameniului Local de Urbanism aferent acestuia.
Dl' primar cere cuvantul pregedintelui de gedin;E
uroanistii
;r comunei straja, ta
sf6rgitul anului trecut gi-a incheiat vaiabititatea. Rm soticitat'avizul
coniiliului judelean, pe care l-am primit la inceputul
anului acestuia 8 ianuari"^1.|-uT solicitat cu prelungire re n,
o.piiim anut 2023. Nu putem emite autorizalii de
construclie dac5 nu avem PUG. Am considerat ca niio o n"..riii[u,'o
urge45, oeia iiniuna sau dou5 solicitiri
pentru eliberarea autorizafiei de construclie.
s-a explicat p.rrounutoi ci p6ni nu se aprob5 pUG nu putem sE
eliber6m autorizalii de construclii
9i de aceea am pus pe ordinea de zi acest proiect, fiind de imporanlr major5. La
final multumege pregedintelui.

9i;fiilr;il.ut

6".i

-

Se supune la vot proiectul de hot5r6re.
Cine este pentru? - 7 voturi.

Astfel, Hotir6rea privind aprobarea prelungirii termenului
de valabilitate a planului Urbanistic General al
comunei straja, judetul suceava 9i a Regulamentului Local
de Urbanism aFerent acest;ia a fost adoptat5 cu
unanimitate de voturi.

se

pct'

-

trece la
4 Adresa Instituliei Prefectului- jude. suceava. nr. 2166g/10
12 din 19.12.2018 privind
verificarea legalit6lii hotErSrilor nr.36 4ltiolS adoptate
in si,oinfa oiainar5 oin data de 29.10.2018.
Dl' primar cere cuvAntul pregedintelui oe peciin;5 ,oasE'ieiretarul
comunei sE prezinte consiliului local ce
si
demersuri s-au fficut cu privire la cele trei hot5rdri: 39,40,'41,
secretarul comunei prezintS Adresa de rSspuns cu nr. 170
din 15.01.201g transmis5 prefecturii. prezinta mai
intSl r5spunsul formulat cu privire la Hot5rSrea nr. s9 din
29.10.2018 frlvino oesemnarea reprezentanlilor consiliului
straja, in consiliul de Administralie al gcotii cimnaziire "Dimitrie
pentru anut gcotar

*ieiiifSl'nei

-

-

o.iirr iir.li,

'Hotdrdrea a fost adoptatd prin vot deschis audnd fn vedere precedentul din 2011 c6nd reprezentantii au fost
desemna![ de asemenea, prin vot deschig in
-urma propunerii ini[ntorului pentru aceastd modaltate de uoi frcutd in
cadrul gedinfei (HCL nr. 32 din 08.09.2017). impotriua hotdririi nu s-a formulat agiune fn contencios administrativ.
Audnd in vedere modalitatea de vot utilizatd la adoptarea HCL nr. 32 din b8.09.2012, in anul 201g, iniliatorul
proiectului de hotdrdre a in[eles sd promoveze proiectul pe vot deschis, precizdnd acest lucru in Erpunerea de muire,
iar ca temei legal a invocat dispoziliile art 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrite gi
completd rile ulterioa re.
an proiectul de hotardre rezultd cd urmeazd a fi desemnali doi consilieri. Cu toate acestea au existat patru

propuneri, fdcute sim ultan.
Tgate cele patru propuneri au fost 6cute inainte de inceperea votdri[ astfet consilierii locali au tuat ta
cunortintd de toate persoanele propuse inainte sd fte supusd la vot fieare in parte. Persoanele nominalimte au fost
supuse la vot in ordinea propusd de cdtre consilieri. Faptul cd s-au aprobat chiar primele doud propuneri cu votul
majoritdlii consilierilor prezen!', se poate aprecia cd aceasta a fost
iar tacit le-au respins pe
celelalte doud, pe simetria aprobdrii amendamentelor (dacd un amendament este adoptat, celelatte se considerd
respinse 5i nu se mai supun votului). Cu atit mai mult, dupd aprobarea cetor doud propuien) s-a cerut un vot final pe
proiect, care a obtinut unanimitate - 13 voturi ,pentru,l
In situalia in care ar fi fost aprobate mai multe propuneri decdt prevde proiectul de hotdrirq nu s-ar fi
putut face o depaftajare a acestom, reluarea votului fiind posibild doar in az de balotaj (numdr de voturi igale),1
Dl. primar intreab5 dac5 sunt neclaritili cu privire la hotSrerea nr. 39. preazeazd cE acest rispiunja fost
transmis prefecturii 9i a$ept5m sE vedem ce ni se va comunica. Dacd ne va cere s5 relu5m procedura, vom relua
procedura pentru desemnarea reprezentanlilor in consiliul de administralie al gcolii, dar sper si fi inleles destul
de
clar. In 2017 am solicitat atunci, vi aduceli aminte, vot deschis. Acum in expunerea de motive, la fel, vot deschis. Am
mers pe aceeagi procedurS.
In continuare, secretarul comunei prezint5 r5spunsul formulat cu privire la Hotir6rea nr. 40 din 29.10.201g
privind aprobarea vSnz6rii prin licitalie publici deschis6 cu strigare a suprafelei de 820 mp teren arabil, proprietate
privata a comunei Straja, jud. Suceava situat5 in extravilanul comunei, zona i'Moar5-nndrii", identificati cu numirul
cadastral 32030 din Cartea Funciard nr. 32030 a comunei Straja:
"l-a adoptarea hotdririi au fost avute in vedere dispoziliile art 20 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificdnte
gi completdrile ulterioare :
(3) Drspozifiile prezentei legi nu se aplicd in adrul proceduilor de executare silitd gi contractelor de vflnzare incheiate
ca urmare a indeplinirii unor formalitdli de licitalie publicd, cum este cazut cetor realizate in cadrul procedurii de
prevenire a insolvenlei gi de insolvenld sau a urmare a apartenentei imobilului la domeniut priuat de inieres
tocal nu

voinla

judelean al unitdlilor administrativ-teritonble,i
In continuare, secretarul precizea-z5 cd prin adres5 era solicitat avizul MApN ca fiind necesar. S-a prezentat exceplia
din lege cE nu este necesar in cazul terenurilor apa(inend unitililor administrativ-teritorial'e, iar dl. primar
completeazS: gi care fac parte din domeniul privat.
Dl. Luchian Mircea intreabS dac6 acolo este extravilan?
Secretarul comunei: conform lucr5rii cadastrale era incadrat in extravilan.
Dl. primar: dacd vE aduceli aminte 9i diferenla de pre!. Prima dat5 c6nd s-au v6ndut cei 5 ari, era intravlian.

Dl. viceprimar a cerut explicalii dac5 imi asum eu acel raport de expertizS. Prima datd c6nd s-a vandut era teren
intravilan, iar aceSti 8,20 ari care s-au v6ndut prin raportul de expertizi cu toat| documentalia intocm1i in spate era
teren extravilan, de asta 9i prelul a fost mult mai mic fal5 de primul.
Dl. consilier Popescu Ilie: nu e legal ci s-au aprobat cei doi consilieri la gcoalS?
Dl. primar: de obicei pentru persoane se aprobi cu vot secret.
Dl. consilier Luchian Mircea: nu s-a f6cut niciodatd.
Dl. consilier cotos Nicolae: mai ales c5 am votat toli cei care am fost aici.
Dl' primar continuS: 9i mai ales c5 au fost patru propuneri 9i nu s-au supus toate patru la vot. DacE primii doi
s-au aprobat cu majoritatea voturilor, ceilalli nu au mai trebuit supugi la vot. Ap a fost de fiecare dati.
Dl. consilier Pitescu Vasile: daci nu va fi ceva clar, reludm.
Dl. primar: pSrerea mea e cE nu ar trebui reluat. $i in adresa pe care am formulat-o la prefecturd le-am spus
destul de clar. Din punctul acesta de vedere considerim cE este legalS aceastl hotdr6re.
.. - In continuare, secretarul comunei trece la Hot6r6rea nr. 41 din 29.10.2018 privind respingerea proiectului de
hotSrdre privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
9i dt citire c6rinlelor cuprinse in
adresa Instituliei Prefectului cu privire la aceast5 hotir6re:

"Prin hotdrdrea nr,

4l

s-a respins proiectut de hotdrire privind reorganizarea @misiei de validare a

mandatelor consilierilor /oa/i. Din cuprinsul procesului-verbal nu reiese clar imprejurarea in care s-a votat proiectul de
hotdrire, Urmeazd a preciza dacd a fost vorba despre manifestarea unui vot pentru, ulterior retras, gi dacd a fost
justificatd resupunerea la vota proiectului de hotdrdrd,.
Dl' consilier Pintescu Vasile: eram pregedinte atunci 9i eu nu.am avut intenlia atunci de vot. Era gil|gie si nu
am inleles atunci ce a fost gi am retras. Eu nu am avut intenlia sE votez.
Dl. primar: cred cd se consemneaz5 lucrul acesta in procesul-verbal.
Dl' consilier Pintescu Vasile continuS: si s-a reluat votul de la inceput. Totusi era g6ldgie atunci gi nu am
inleles...cu mSna sus,..ce a fost... nu am avut intengia de vot.
Dl' consilier Popescu llie: totugi nu intelelg. DouE persoane, doamnele de la PNL c6nd au vrut sE voteze atunci
9i a strigat domnul vice l6sa;i m6na jos, noi de la pNL nu votim, nu s-a consemnat niciieri?
Secretarul comunei: s-a consemnat, domnule consilier. Verificali procesul-verbal. Cu siguran!5 s-a consemnat.
Dl. consilier Pintescu Vasile: nu a fost intentie de vot.

Dl. primar: s-a explicat destul de clar. Referitor la hot5rSrea 41 cred cH s-a lSmurit. Se va stipula in procesulverbal.
Dl. consilier Pintescu Vasile: da, sigur. nu a fost intenlie de vot.
Dl. consilier Popescu Ilie: noi c5utim sub orice formS sE facem ceva in comuna Straja. Vid cE gruparea pNL
tot caut5 sE nu se faci nimic in comuna Straja. Care e tot scopul asta?
Dl. consilier Luchian Mircea: e dreptul lor.
Dl consilier Popescu Ilie: pe noi ne-au votat oamenii din comunl 9i banii care se str6ng din comund se duc tot
citre nigte persoane care nu fac nimicin comuna asta. tgi bat joc de comun5 gi de noi.
Dl' primar: d-ra secretar, cred cE in noiembrie am avut o adres5 9i am solicitat consilierutui personal adresa de
la Garda Forestieri privitoare la Circiu Vasile.
Secretarul comunei afirm5 ci a inm6nat consilierului personal respectiva adresS.
Dl' primar spune ci ar trebui si facem ctrtre Garda ForestirS gi c5tre Ocolul Silvic Bucovina o adrest prin care

si

le comunic5m

ci

vremea nu a permis sd putem achiziliona un inginer cadastral care

se vor putea face acele mdsur5tori le vom transmite.
Dl.. primar mai precizeaz5 ci acea adresi a

permite sE facem m5sur5tori 9i

si

si vin5 sH m6soare,

iar cfind

fost prezentati in gedinB de consiliu local, iar vremea nu

ne

identific5m anumite limite ale parcelei respective.

Secretarul comunei cere pregedintelui cuvdntul pentru cdteva menliuni. Informeaz5 alegii locali despre

actualizarea p6n5 la data de 1 februarie a declaraliei de interese personale, dac5 sunt modific5ri semnificative fa!| de
cea depus5 anterior. De asemenea, aduce la cunoginla alegilor locali despre depunerea rapoftului anual de activitate
pentru viceprimar, consilierii locali 9i comisiile de specialitate, f6cut public prin grija secretarului comunei gi despre
prezentarea de c5tre primarul comunei a Raportului trimestrial privind starea-eionomic5, social5 gi de'mediu a
comunei.

O altl precizare a secretarului comunei se refer5 la Cererea formulat5 de Organizalia pNL Straja

prin

pregedinte 9i Negru Ilie 9i Circiu Vasile-Gic5 de revocare a HCL nr. 46 din 26.LL2018 piivind transformarea unor
posturi vacante din aparatul^de specialitate al primarului comunei Straja aflat5 pe ordinea de zi a gedinlei anterioare gi
avut6 la mapa consilierilor. in continuare, secretarul comunei precizeizi cE ceierea este adresatS consiliului local, ijr
in maxim 30 de zile trebuie trimis rispunsul citre cei care au f5cut solicitarea 9i pe care il va semna pregedintele de
gedin!5. Prezintt in continuare r5spunsul formulat, cu menliunea ci daci, consiiieiii sunt de acord, dl. pregedinte i1 va
semna, sau dac5 nu se mai pot face completlri.
"Adresa nr. 86 din 18.01.2019

Citre
PNL - Organizalia Locald Straja, prin pregedinte _luravle Vasile
Negru llig comuna Straja
drciu Vasile-Gicd, comuna Stmja
Utmare cerenl inregistratd la Consiliut Local al comunei Stmja sub nr. 86CL din 27.12.2018 de revocare a
Hotdririi Consiliului Lqal al comunei Stmja nr. 46 din 26.11.2018 piiuind transformarea unor posturi uacante din
aparatul de specialitate al primarului comunei Straja, ca fiind nelegald, ud comunicdm urmdtoarele:
Cererea de revocare a fost inscrisd pe ordinea de zi a gedinlei consitiului locat din data de 02.01,2019, filsA
nu a fost luatd nicio decizie.
Pdnd in prezent nu a fost supus dezbaterii 9i aprobdrii consiliului tocat un proiect de hotarare de revocare a
Hotdrdrii nr. 46 din 26.11.2018.
Hotdrirea nr. 46 din 26.11.2018 a fost adoptatd audnd in vedere dispzitiile art 102 alin. (2) lit b) din
Legea nr. 188/1991, republicatd, cu modificdiite gi completdrite ulteioare gi ontisemnatd de secretarul comunei fdrd
obiecfii de legalitatd'.
Dl' primar: d-ra secretar, domnule pregedinte, ag vrea s5 fac o simpl6 precizare: gtiu ci cererea este adresat5

consiliului local, dar aga cum spunea 9i d-ra secretar, ea a semnat pentru legalitate, nu voi redepune, dacd
line de
atribuliile pe care le am, nu voi depune un nou proiect de hotdr6re cu privire acest la proiect de hot5r6ie pe care l-a!i
aprobat.

Mai departe, dl. primar afirm5: nu ar trebui un rapoft al viceprimarului, vedeli ce face in momentul de fa!i, ce
activitate are.
Secretarul comunei: eu doar informez.
Dl. primar: 9i eu informez. O sE vi rog d-ra secretar sE verificali, inainte de a spune dl. pregedinte ce avefi de
spus, data c6nd a fost adus6 la cunogtin!5 aceastd cerere, si vedem termenul pe care il avem de a cere aceasti
revocare dacd nu este depSgit. Aceastd hot6r6re de consiliu local a fost adoptate in 26 noiembrie, iar cererea de
revocare a fost formulall in 27 decembrie. Cred cE termenul este dep59it. Ar trebui poate de menlionat gi acest
aspect, dar il las pe domnul pregedinte.
Dl.pregedinte: ag fi de acord si fie toli consilierii prezenfi.
Secretarul comunei: dac5 se am6nd pentru o gedin!5 ulterioari...
Dl. primar: atunci se am6ni pentru o sedin!5 ulterioarS, cred ca e mai in reguli.
Secretarul comunei: totugi ar trebui sE respect5m termenul de 30 de zile de r5spuns, oricare ar fi acela.
Dl. consilier Popescu llie: noi respecttm, daca ei nu vin, noi venim la gedinle. pe noi ne-a dat la tribunal cE nu
venim la gedinte, cE plecim, nu st5m la gedinle. Domnul mai mult interes are la tribunal dec6t pentru
Dl. pregedinte declarl inschis6 Sedinta.

Pregedinte de gedin!5,
Juravle L Vasile

Secretarul
P5triucean

