ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSIUUL LOCAL
COMUNA STRAIA

PROCES - VERBAL

al gedintei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 30.01.2019
Consiliul local al comunei Straja a fost convocat in gedinti ordinard pentru data de 30.01.2019, ora 15:00 la
sediul Prim5riei comunei Straja prin Dispozilia primarului nr. 5 din 23.01.2019.
A fost convocat un numtr de 13 consilieri locali ?n funcfie.
Sunt prezenli toli consilierii locali.
La gedin!5 participd primarul comunei, dl. Juravle Mihai, precum 9i un numdr de 5 cetSleni.
Pregedinte de gedinti 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? - 13 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobat5 cu unanimitate de voturi.
Dupi aprobarea ordinii de zi secretarul comunei solicit5 consilierilor si anunte dac5 se afl6 in conflict de
interese sau stare de incompatibilitate.
Nu se anunl6 astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1
Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al gedinlei de indat5 a Consiliului local al
comunei Straja din data de 18.01.2019.
Cine este pentru? - 7 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 6 voturi: Juravle Ana, Patraucean Maria-paraschiva, Juravle V. Vasile, gofl5u Ovidiu-Vasile,
Stirban
Ioan gi Juravle A. Vasile.
Astfel, Procesul-verbal al sedingei de indati a Consiliului local al comunei Straja din data de 18.01.2019 a fost
aprobat cu 7 voturi "pentru".
DupE aprobarea procesului-verbal, dl. viceprimar Juravle A. Vasile precizeazS: in primul rdnd, d-ra secretare/
vi rog si consemnali in procesuFverbal cE primarul in mod tendentios nu a inclus pe ordinea de zi validarea celor doi
consilieri Negru Ilie gi Circiu Vasile-Gicd. Grupul PNL cunogate bine adiunea formulat5 in instanlE, nu avem ce
discuta' Lis5m consilierii PSD sE studieze, deoarece ei au inc5lcat legea in mod repetat. Legat de adresa primarului,
cine a constatat absenlele mele de la seruiciu 9i doresc indicarea termenului legal in bazi c5ruia viceprimarul dB
justificare consilierului personal a primarului? Fili siguri cd in acele zile nu am fost c1 primarul la vami
la iarei, care a
plecat cu magina institutiei pentru a-gi rezolva probleme personale. gi primarul ar trebui sd dea justificare
consiliului
local c6nd lipse$e cu zilele 9i cetElenii umbl6 pentru o semnituri cete o s!pt5m6n6 la prim|1e.
Dl. primar: mai aveli de citit?
Dl' viceprimar: inchid acuma. Instanla a dat o hot5r6re in acest sens, ins5 domnul primar nici p6nd acuma nu
a inleles nimic. Vd informez c5.din luna auglst consiliul localstraja funclioneazi nelegal cu acordultacit al prefecturii
9i asta o si se vad6 pe viitor cE este consiliul local nelegal. Noi vd dorim o zi buni.
Dl. consilier Popescu Ilie: sE se defiinleze de tot.
Dl. primar: domnule viceprimar, consilierul personal poart5 corespondenla si ati refuzat
9i familia lui Cireac nu
este depozitul de gters a lui T5rnoag5, cum ali 9i spus.
Dl. viceprimar: nu gtiu ce !i-a spus consilierul personal.
Dl. primar: aga a spus. cui dai justificare? DacE nu egti la seruiciu, poli fi plitit?
Dl, viceprimar: vino 9i mi verificS c6nd sunt la serviciu.
Dl. primar: sunt ca-mere de filmat, se vede c6nd vii, c6nd pleci. ln afarS de masa la care vii la pr6nz, at|t,
altceva nimic' Ce ai fdcut in acegtia doi ani 9i ceva? Ce nu ai putut face tu in douizeci de ani am ficut eu in trei ani.
De ce nu stai si daijustificare consiliului local? Nu vrei. Refuzi si daijustificare consiliului local.
Pisiresc sala de sedinle conslierii: Juravle Ana, Patraucean Maria-Paraschiva, Juravle V. Vasile, gofltu OvidiuVasile, Stirban Ioan si Juravle A. Vasile.
In salS r5m6n 7 consilieri: Juravle I. Vasile, Juravle Elena, Luchian Mircea, Cotos Nicolae, popescu Ilie,
Pintescu Vasile 9i Popescu Marcel-Dumitru.
Dl. consilier Juravle L Vasile: a fost interesul s5-gi ia salariul.
Dl. primar: da, a fost interesul s5-9i ia indemnizafia, cd de altceva, doar ali v6zut. La celelalte sedinle c6nd au
fost-urgente pentru comund nu s-au prezentat. Totodat5 acuzi consilierii PSD cE nu se prezint5 la gedinge,
[e c6nd nu
s-a int6mplat niciodati lucrul acesta. Avem cazurile de gedinle de indat5 c6nd am aprobat acei ptai6'c5tre AFIR,
gedinla din 7 ianuarie, din 19, c6nd au fost gedinle de indat6 pentru problemele comunei, nu pentru interesul de
a-si
lua indemnizalia.
Dl. consilier Pintescu Vasile: dacd, consiliul local nu este legal...
Dl. primar: viceprimarul dd justificare in fala consiliului local, unde dac5 el se ridic5 pi pleacS. Ce justificare?
Plus de zilele care sunt eu nu am cum sE i le pl5tesc pentru cE el nu a fost la seruiciu. ie atribulii de serviciu a
indeplinit? Are atribulii de serviciu. Ajungem 9i la adres5 9i o st discut5m.
Dl' consilier Pintescu Vasile: eu nu stiu unde sunt atributiunile acestea? Face cum vrea el de trei ani aproape.
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Se trece la pcr. 2
Prezentarea Raportului privind activitatea asistenlilor personali desf5gurat5
in semestrul al
Il-lea al anului 2018.
Nu sunt disculii legate de rapoft, fiind la mapa consilierilor.
Se trece la pct. 3 - Prezentarea actiunii formulate de Partidul Nalional
Liberal-organizalia Local5 Straja, Negru
Ilie 9i circiu vasile-Gic5 ce formeazi obiectul dosarului nr. +zliiaitzoia
,nut pe rotul riiuunaiutui suceava-Secfia de
contencios administrativ si fiscal, in care Consiliul Local al comunei itraia
are calitatea de p6rii.
Dl' primarcere cuv6ntul.pregedintelui de pedinlE afirmH: cuioate cE a;i
9i
9i ,arripr"r"nturea agiunii, cum
spunea si domnul viceprimar c5 ?n mod intenlionat. irlu'in mod intenlionat.
urmj sd justini oe ." n, u,
ordinea de zi valid5rile celor doi consilieri gi modificarea comisiei pentru validare pentru
c6 avem aceastd acliune pe
rol' Domnul viceprimar putea sE suplimenteze ordinea de zi, st cear6 suptimentarea
ordinii de zi pentru introducerea
celor trei puncte, dar, normal e mai ugor sE dea vina pe allii decSt sd
ne asum5m ceea ce racem. Avem agiunea, deja
exist6 avocat angajat pentru a reprezenta
stra:a ii-consiliul local al comunei straja. Ali v5zut
9omun1
9i
dumneavoastrS, fiecare are ra map5 aqiunea. Motiveazi ei in[r-un rei.
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Dl. consilier Luchian Mircea: noi trebuie si facem fiecare int6mpinare?
D-ra consilier Juravle Elena: dar motiveaz5 eronat. Noi am fosi prezengi
la gedinfe. Nu sd spuni cE noi nu neam prezentat la sedinle.
Dl' primar: ce-am spus 9i eu mai devreme, 9ti!i destul de clar, V-a!i prezentat
la fiecare gedin!5. Ce se spune
aici va fi vizut de un avocat.
Dl' pregedinte: el a mers ftrE vice aproape un an. FHrE un consilier
a mers iar5. Nu l-a mai luat deloc.
Dl' primar: inc5 ceva de ce spunea viceprimarul, vreau sE imi aduc6
gi'iotoouta se va trece in
procesul verbal aspectul acesta. De unde stie el cE
am fost cu magina primiriei la c-arei sau unde am fost? Care a fost
scopul, de ce am fost acolo? De cSnd mE urmSrege el cu privire ia
chestia asta? Anun! 9i spun: nu am fost. Au avut
socrii mei in ajunul anului nou un accident.
cetSlean din sal5: a fostsolia mea pentru ci a fostcumnata mea implicat5.
Dl' primar: in ziua accidentului, in afar6
localitatea Straja nu am iegit. Mai ales, mullumesc Mircea cE egi
-de
aici 9i poli sE confirmi. Solia domnului Mircea a fost.
Am ;inut legiiuriiu ei prin telefon, nu trebuie sE justific eu. Nu
stiu care este procedurl: E$9 magina institufiei. ttlu o holosei oecAt in
iriteresut-insliiriiei. rvi-am folosit rrrqJrrrq
masina
personalS in interesul institulieisiacuma elst-mispuni
cE rorosesc miiiri
;;ronur."'""''
D-ra consilier Juravle Elena: bine.cS s-a putut face off road cu mlgina prim6riei.
Dl' primar: da, exact. poate ne dE 9i el justificare c6nd fiul lui folosea
magina prim5riei 9i ficea off road. Chiar
asta ar fi o bund motivare, explicalie.
cetSlean din sar6: inainte se puteau face de toate, acum nu se poate.
Dl' consilier Luchian: de ce nu prezentali dovezi? begeaba voroim
dac5 nu avem dovezi.
D-ra consilier Juravle Elena: avem.
Dl' primar: sunt 9i fotografii in care b5iatul viceprimarului fScea off road
cu magina prim51ei.
se trece la pct' 4 - Adresa nr.2t4 din 10.01.2d19 adresat6 viceprimarului
comunei'Struiu, or. Juravle Vasile.
Dl' primar cere cuvdntul pregedintelui de gedinla gi anrml:'aoresa nr.
2t4 din 10.01.2019 i-am dat-o
consilierului personal pentru cd se ocupS cu, corespondund. in
ortu de 10.01 la orele 12:30, cum vedeli, nu era
domnul viceprimar pentru a primi adresa. vineri, 11.01 a refuzai pririruu.
Luni, 14.01 i-a mai adresat inc5 o dat5, a
refuzat primirea 9i apoi, din ce am infeles de la consilierul personal
lunea aceasta, alaltlieri a mers cu adresa gi i-a
spus s5 mi-o bag in ..' nu mai are rost, eu toati ramiria niei, purti,
9i
ta .i;ilr'"rdi*iii'prirururui unde se duce
9i ce face' Legea 215 spune destul de clar: viceprimarul se suboidoneazi primaruiui
.:r"d cE am inc5lcat 9i cu
at6t mai mult un om Glre ia un.salariu, nu ia un salariu mic,
9i
ar trebui totugi sE spun6 gi ce face pentru comuna
asta, nu numai acliuni in instanlE, nu numai reclamalii, nu numai
sesiz5ri ng care le fale gi .'ano-ii .., explicalii in fala
consiliului local cu privire la activitatea lui ali vEzut ce's-a intAmptat.
consioer cd atSt zilele care sunt trecute aici, c6t
9i zilele ulterioare pentru care el nu a putui si dea explicalii, oir
iiat mai mult cu zilele care sunt trecute aici nu
cred cd pot sd il plStesc. Tocmai de aceea solicit consiliutuj iocal
un acord, un vot dac5 sunteli de acord. Nu pot sE
semnez un stat de platd 9i, d-ra secretar va consemna in procesul-verbal,'voi
vrea ca in stiiui oe platd la secliunea
demnitari si fim pugi separafi: viceprimar, primar, pentru ci
nu poi ia ,ernne,
de falb
stat de
plat6 in care viceprimarul nu se prezint5 la'serviciu,
"u activitate la care poate o"i justiflcareunasupra
nu are nicio
a
ceea ce face, pentru ce-gi primege- banii
9i nu pot sE it remunerez. N; p* se ir pijtui.. v.Gi o"rtrr de ctar care sunt
activitalile viceprimarului, ceea ce face si in momentul de fa!5
consioertl este ie ijuns t;;ti
i.ti"i,i
sunteli...
Dl' consilier Cotos Nicolae: totugi o si dea o justificare c6ndva. poate
acum are un exces de furie. SE-l mai
l5s5m un pic.
D-ra consilier Jurale Elena: cum a luat_o...
Dl' primar: bine atunci. o si solicit5m, poate igi aduce aminte
ce a ficut doi ani 9i ceva. o sd-i cer incd o dati,
micar luna lui ianuarie poate spune ce a f5cut. DacE fgi uor.e irinie
aoiuni gi ceva pentru ce a luat bani.
Dl. consilier Luchian Mircea: ar trebui, c6nd o sd rie togi
si oe 6 prrL 9i eso oe'purtui JL.4ii.
Dl' primar: tocmai de..astg am spus, in fata consiriurui iocar sE dea
expricalii.
Dl' primar: avem o situalie care trebuie discutat5 in caaiurionsiliului
iocal. Am primit in data de 2g adresa
9i
prefecturii adresatd c5tre_primar, secretar gi consiliul
local. prin hot5reiea-+o!-;;fi;;'rerruruu prin ticitalie
publici a suprafelei dt j?.0proprietatea comunei Straja. S-a intocmit acet raport
T.P leren arabii
de evatuare 9i
prefectura a sesizat ANEVAR-Filiala
Nord-Est pentru un punct de vedere cu privire la aceastd evaluare.
Ne cer sE
solict5m un rapoft de evaluare cu obiectiv extins, caie poate
R ieatizat numai de un evaluator autorizat cu
specializarea "verificdri rapoarte de evaluare". Vi adui ta
cunogtin!5 rapiur ce vom solicita ui"J ripo,t de evaluare cu
obiectiv extins cu un alt evaluator autorizat cu aceastE rp"iiuriiur.';u"iiilri
rapoarte
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Dl. primar: d-ra secretard, dac5 mai sunt gi alte situalii.
Secretarul comunei: urmare a auditului f6cut de cuftea de conturi la Prim5ria Straja in 2016 au fost emise
decizii cu privire la mSsurile ce trebuiesc urmate pentru indreptarea deficienlelor constatate cu ocazia controlului. ln
noiembrie anul trecut au fost verificate mSsurile luate 9i a fost prelungit termenul de ducere la indeplinire a m5surilor
p6n5 la data de 31 martie 2019, iar curtea de conturi ingiinleazd UAT Comuna Straja - prin primar 9i consiliul local. $i
a doua problemS, dac6 imi permitefi, domnule pregedinte: in gedinla trecutl am discutat despre acea cerere de
revocare f5cuti de cdtre Organizalia localS PNL Straja impotriva hotdrBrii 4612078 privind transformarea unor posturi
din aparatul de specialitate al primarului comunei Straja 9i prezentasem un rispuns, ins6 pe care domnul pregedinte
nu l-a semnat, motiv6nd ci nu sunt prezenli toti consilierii locali in respectiva gedinlE.
Dl. primar: cum e gi acum.
Secrearul comunei: pentru respectarea termenului de r5spuns de 30 de zile am inaintat organizaliei-prin
pregedinte r5spunsul cu menliunea cE nu este semnat de domnul pregedinte gi motivul, 9i anume cE nu toli consilierii
locali au fost prezenli.
Dl. pregedinte: nici acum nu-l semnez.
Secretarul comunei: este gi depSgit termenul de 30 de zile.
Dl. primar: domnule presedinte, ag vrea si fac o menfiune: legat de c6teva dispozilii care trebuie emise pentru
toli salarialii din PrimSria comunei Straja. Avem o situalie in care ar trebui majorate salariile la nivelul Prim6riei

comunei Straja. Vreau sH prezint, gi imi pare riu cE s-au ridicat 9i ceilalli consilieri. Voiam s5 prezint tuturor
consilierilor situalia care e de fapt. Bugetul de stat in momentul de fa!6 nu este aprobat. Nu $im ce bani vom primi
pentru a asigura at6t paftea de funclionare c6t 9i partea de dezvoltare a comunei Straja. Nu md intereseaz5 ce fac
celelalte comune, nu mE intereseaz6 dezvoltarea celorlalte comune, mi intereseaz5 dezvoltarea comunei Straja 9i
atat. Dar, totodat5 pot si vE spun, av6nd in vedere o hotSrAre dat5 in 2018 de consiliul local prin care s-au aprobat
indicii pentru salarii, vi pot aduce la cunogtin!5 faptul ci sunt puline comune care au salariile pe care le au angajalii
Prim5riei Straja. Adica, sunt salarii cred cE destul de bune. $ti!i foafte bine, tot in consiliul local am supus gi am linut
in mod expres sE nu mtrim impozitele pentru anul 2019. Ca urmare a nem5ririi acestor impozite, nu vom avea mai
multe incasiri. Trebuie sd flm congtienli de faptul acesta. Nu pot fi mai multe incas5ri. Nu avem de unde. Straja nu
are fabrici, nu are firme, nu are at6t de multe venituri ca si putem spune cE vom incasa mai mulli bani ca s5 putem
pldti gi salarii mai mariin primirie. Totodat5 trebuie sE ne ocupim de paftea de dezvoltare a comunei. Sunt proiecte
in derulare, sunt proiecte pe care intenlionez sd le propun 9i in urmitoarele gedinle ale consiliului local. Sunt proiecte
pe care trebuie si le propun 9i vE spun care sunt. Am primit astizi avizul din partea Apelor Rom6ne cu privire la digul
care trebuie construit de la Pintilei la Iligc5u. Digul trebuie f6cut. Am initiat toate demersurile pentru a primi avizul din
partea Apelor Romdne Baciu. A trecut o perioad5, am avut un proiect pe care l-am trimis acolo. Sunt proiecte care
trebuie f5cute. Voi solicita gi voi cere consiliului local st se gandeasc5 la aceast5 situalie. Nu mai putem majora
salariile in Primiria Straja. Cu at6t mai mult, de la 1 ianuarie va trebui sE asigurim partea de voucher de vacan!5
1.450 lei, dou5 salarii minime pentru norma de hran5, ceea ce inseamn5 4.160 lei/an pentru fiecare angajat. 1.450
plus 4.160 - 5.610 lei pe an pe fiecare angajat. Se va majora fondul de salarii. Suntem obligali de lege din punctul
acesta de vedere. Totodat5 a9 solicita 9i intr-un proiect ulterior pe care il vom pune pentru o gedinlb urmitoare st
stabilim cuantumul salariilor in valoarea absolutd in plat5 la niveul de anul trecut. Chiar daci am aprobat ni$e indici
anul trecut, voi resolicita ca salariile sE r5m6n5 la nivelul de anul trecut 9i motivat de faptul cd sunt salarii in regul5,
decente, mai mult dec6t decente at putea spune. Daci mai majorim in momentul de fal6 de la 1.900 la 2.080 c6t
avem salariul minim trebuie si majordm fondul de salarii cu aproape 100/0. Aproximativ fondul de salarii se va majora
cu un miliard gi ceva, nelu6nd in calcul pin5 in momentul de fa!5 acele obligalii pe care le avem: 1.450 pentru
vouchere de vacangi si dou5 salarii pentru norma de hran6. Ne angaj5m in nige cheltuieli pe care nu le putem
susfine, in detrimentul dezvoltSrii comunei. Din punctul acesta de vedere aceste dispozilii pe care trebuia si le
semnez, le voi semna dup5 ce se va trece prin consiliul local. Practic vor trebui ref5culi acegti coeficienli la nivelul
salariului de anul trecut. Pentru cE avem salariul minim in momentul de fali de la 1.900 a crescut la 2.080 gi atunci
implicit ar trebui sd majorim gi noi, dat fiind faptul cE prin hot5r6rea de consiliu local de anul trecut s-au aprobat
acegi coeficienli pentru funcliile din cadrul prim6riei la gradalia 0 gi algoritmul de calcul al salariilor de baz5, potrivit
c5ruia de la 1 ianuarie 2018 salariul de bazi se determini prin inmullirea coeficienlilor prev5zuti in anexa pe care am
avut-o atunci. Deci, noi ar trebui, practic, sE aprob6m acuma coeficientii, si inmullim 2. 080 cu coeficienlii care sunt.
Am spus, vin cu o propunere sE stabilim acest cuantum al salariilor la valoarea absoluti in plati la nivelul anului
trecut.
Dl. pregedinte declari inschisd gedinfa.

Pregedinte de gedinfd,
Juravle L Vasile
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