ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAIA

PROCES. VERBAL

al gedinlei de

indati a consiliului local din data

de 08.02'2019

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat de indat5 pentru data de 08.02.2019, ora 17:00 la sediul
Prim6riei comunei Straja prin Dispozitia primarului nr. 22 din 07.02.20t9.
A fost convocat un num6r de 13 consilieri in funclie.
Sunt prezenli 12 consilieri locali.
Lipsegte nemotivat dl. consilier $ofl5u Ovidiu-Vasile.
La gedin!5 participb primarul comunei, dl. luravle Mihai,
De asemenea, particip5 6 salariali din cadrul primiriei 9i 8 cet6teni.

Mandatul pregedintelui de gedin!5 luravle I. Vasile a incetat in luna ianuarie 2019, alegerea unui nou
pregedinte este inscrisi la pct. 2 al ordinii de zi.
Dl. primar: nu avem pregedinte de gedin!5. Ce facem? Cu cine incepem? D-ra secretarS, in acliunea domnului
viceprimar gi a domnului Negru 9i a domnului Circiu Vasile am condus gedinla ilegal. At6tea gedinle nu s-au sesizat
p6n5 in acea gedin!5.
Dl. viceprimar: se alege pregedinte de gedin!5.
Dl. primar: gi pin5 se alege pregedinte de gedin!5? StSm aga.
Dl. viceprimar: poate si citeasc5 secretara.
Secretarul comunei: puteli incepe, domnule primar, cu ordinea de zi. P6ni la urmi, cel mai bine ar fi ca inainte
de expirarea mandatului si se aleag5 un nou pregedinte de gedinld'
Dl. primar: 9i in situalia in care suntem de fa!b, ce facem?
Secretarul comunei: puteli incepe dumneavoastri gedinta, sE prezentali ordinea de zi.
Dl. primar: considerali cE este ilegal ce am fdcut pAni acuma?
Secretarul comunei: eu nu gtiu ce-ali ficut.

Dl. primar: c6nd am condus gedinlele.
Secretarul comunei: nu mE intrebali pe mine daci este legal ce faceli dumneavoastrd.
Dl. primar: vE ocupali de legalitate d-ra secretar sau nu?
Secretarul comunei:'nici intl-un caz dacS conduceli dumneavoastrd sau nu gedinlele de consiliu local. Eu mi
pronun! cu privire la hot5r6rile adoptate in cadrul gedinlei de consiliu local 9i atat. Dace cineva a apreciat aceasta,
instanla va spune, nu trebuie sd apreciez eu acum daci dumneavoastrd ali fScut sau nu ceva ilegal. Mai depafte,
ordinea de zi este propus5 spre aprobare de citre cel care a convocat consiliul local. Consiliul local este convocat de
citre primar. Domnule primar, f6ri nicio grij6, citili ordinea de zi 9i supunelFo la vot'
Dl. primar: mullumesc frumos, d-ra secretar. Aga voi face.
Dl. viceprimar: extraordinar.
Dl. primar: este gedinli de indatS, nu extraordinarS. La gedinla trecuti v-a!i ridicat 9i ali plecat. REm6neli p6n6
la final?
Dl. viceprimar: nu trebuie s5-!i dau lie explicatii.
Dl. primar: normal, tu nu dai la nimeni explicalii ce faci.
Dl. viceprimar: incepi, sau...?

Dl. primar: destindem atmosfera.
Dl. primar prezinti convocarea 9i ordinea de zi.
Dl. primar supune spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru? - 12 voturi
impotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi.
Astfe, ordinea de zi a fost aprobat5 cu unanimitate de voturi.
Av6nd in vedere ordinea de zi aprobatS, secretarul comunei soliciti consilierilor sb anunte dac5 se afl5 in
conflict de interese sau incompatibilitate.
Nu se anun!5 astfel de cazuri.
Dl. primar: inainte de a intra in ordinea de zi 9i de a supune spre aprobare proiectele, sunt in sal6 persoane,
at6t din aiard c|t 9i din interiorul prim5riei. tn cazul in care veli avea intervenlii, v5 rog, acum sE desemnali o
persoan! care va discuta aspectele cu privire la salarii. Pentru ci sigur sunteli aici pentru a discuta aceste aspecte.
besemnagi o persoanS pentru a nu crea ce-am avut. Spre neplScere spun acest lucru in gedinla c6nd am convocat
personalul cu privire la aceste salarii 9i alte probleme administrative. Desemnali o persoan6 care va pufta disculii.
Salariat: d- ra secretarS, reprezenta ntu I salariali lor.
Dl. primar: am inleles, restul, in cazul in care veli interveni, veli fi scogi afar5,
Salariali: mullumim, domnule primar,
Dl. primar: scogi afara, ca sd se desfSgoare gedinla in regu16.
Din sal5: cine scoate afar5?

Dl. primar: pregedintele de gedin!5.

Dl. primar: pentru a desfSgura gedinla in conditii normale, in condilii civilizate, am spus si desemneze un
reprezentant.
Dl. viceprimar: eu am s5 am cdteva intrebiri pentru doamna contabilS.
Secretarul comunei: dumneavoastri sunteli consilier. ME gSndesc ci puteti adresa intreb6ri.
Dl. primar: cum va hotiri pregedintele de sedinld.
Secretarul comunei: eu o sE vE rog de pe acum, gi mE adresez consiliului local, chiar sd fiu ascultatS si in
calitate de secretar 9i avizarea de legalitate 9i in calitate de reprezentant al salarialilor.
Dl. primar supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de
30.01.2019, cu menliunea pe care v-am f6cut-o, d-ra secretarS,
Cine este pentru? 12 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi.
Astfel, Procesul-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 30.01.2019 a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Secretarul comunei cere sE se precizeze menliunea domnului primar gi anume unde nu s-a consemnat corect.
Dl. primar: cSnd domnul viceprimar a spus ca sE merg sd veriflc c6nd este la serviciu. Am spus ci sunt ctmere
de filmat, se vede c6nd vii, c6nd pleci. In afari de masa la care vii la pr6nz, altceva nimic. gi atunci, ce ai 6cut in
d$ia doi ani 9i ceva? Nu a fost intrebarea mea. A fost intrebarea domnului viceprimar. gi eu am r5spuns: ce nu ai
putut face tu in dou5zeci 9i ceva de ani. Prima paginS. Acolo trebuia "dl. viceprimar". Ascultali 9i o si vedeli.
Se trece la pct. 1 - Proiect de hot5r6re privind alegerea prepedintelui de sedintS.
Dl. primar soliciti propuneri.
Secetarul comunei: v5 rog ca propunerea sE fie f5cuti impreun5 cu perioada.
Dl. consilier Pintescu Vasile: propun pe Cotos Nicolae pe o perioad5 de 3 luni.
Dl. primar intreabd dacl mai sunt alte propuneri. Supune la vot propunerea.
Qine este pentru? - 7 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Ablineri?
5 voturi: Juravle A. Vasile, $tirban Ioan, Juravle V. Vasile, Patraucean Maria-Paraschiva 9i Juravle

-

Ana.

-

Astfel, Hot5r6rea privind alegerea pregedintelui de gedin!5 a fost adoptatS cu 7 voturi "pentru".
Pregedintele nou ales, dl. Cotos Nicolae preia conducerea gedinlei gi trece la pct. 3
Proiect de hot6r6re
privind stabilirea salariilor de bazi pentru funcliile publice 9i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Straja, incepdnd cu 01 ianuarie 2019.
Dl. viceprimar intreab5 secretarul comunei de ce proiectul de hotSr6re nu este semnat pentru legalitate 9i s5
explice de ce?
Secretarul comunei: v5 pot explica de ce, dar poate iniliatorul dorege sE fac5 precizdri la inceput.
Dl. primar: explicati d-ra secretar. DupS ce explicali o sE intervin 9i eu.
Dl. viceprimar: la proiectul de hot5r6re avem expunerea de motive,
Secretarul comunei: iniliatorul poate sE vin5 cu completlri.
Dl. primar: voi veni 9i cu complet5ri, d-ra secretarS, vi rog r5spundeli-i domnului viceprimar.
Secretarul comunei: legea nu oblig5 secretarul si avizeze de legalitate proiectele de hotdrSre, ci doar hot5rdrile
adoptate in consiliul local. In al doilea r6nd, timpul a fost foafte scurt. S-a dorit ca acest proiect de hot6rfire s5 fie
discutat pe gedin!5 de indati. Mi-a parvenit proiectul de hot5rdre, la care nu am avut nicio contribulie in redactarea
lui, ieri la 3:30 cu convocarea pentru astSzi. Nu am avut timp s5 analizez 9i s5-mi dau semn5tura de legalitate pe

-

acest proiect de hotirAre, ins6 am gi obiectii de legalitate cu privire la acest proiect de hotdrire, pe care le voi
enunla, ins5 vreau si ascult dacd iniliatorul mai are alte precizEri fat5 de expunerea de motive.
Dl. primar: d-ra secretar vE rog sH prezentali si dup5 aia o sd interuin, v-am spus.
Secretarul comunei: nu este corect aga.
Dl. primar: nu ne jucim de-a corectitudinea. Asta o va analiza legalitatea la prefecturi.

Secretarul comunei: n-am niciun fel de problemH s5-mi expun punctul de vedere, cu toate cE nu cunosc in
intregime proiectul de hotir6re in acest moment,
Dl. primar: ali avut timp sE-l citili.
Secretarul comunei: dumneavoastr5 aU spus cE aduceli peciz5ri suplimentare, la asta m-am referit ci nu
cunosc in totalitate preciztrile iniliatorului proiectului, dar mE voi referi strict la ce gtiu p6ni in momentul de fa!5:
proiectul de hotbrSre are invocat drept temei legal art. 36 alin. (4) lit a) din legea nr. 2t5l2O0L care prevede c5,
consiliul local aprobS, la propunerea primarului, bugetul local, insE la indicarea articolului care reglementeazi
cvorumul de aprobare a unui astfel de proiect de hotarSre este invocat art. 45 alin. (1), adlca majoritate simplS gi nu

alin. (2) lit. a), care prevede c5 proiectele de hotSr6re privind bugetul local se aprobd cu majoritate calificatS.
Celelalte hotdrdri adoptate cu privire la aprobarea salariilor, toate au fost luate cu votul majoritdlii consilierilor in
functie. Agadar, consider in primul r6nd, cE temeiul legal invocat cu privire la cvorumul de aprobare nu respect|
dispoziliile legale. Prin expunerea de motive se cere aprobarea salariilor de baz5 pentru aparatul de lucru al consiliului
local. Nu este nevoie si aprobali asa ceva pentru nu existS. La Straja aparat de lucru consiliul local nu are. Proiectul
de hot5r6re se fundamenteaz5 pe o presupusd lipsi de fonduri pentru investitii, insi acest aspect, dacd ali studiat

rapottul de specialitate anexat proiectului de hotd16re, este in totalitate contrazis gi ardtat chiar cu cifre concrete ci o
astfel de temere nu este justificat5. Toate investiliile in curs vor fl finanlate din banii necheltuili din anii precedenli 9i
chiar existi excedent. Doamna contabil, daci ii dali voie sE vorbeascS 9i s5 vE lSmureascS, domnul pregedinte va
decide, vi poate explica mai clar, pe cifre. Tot din expunerea de motive aflEm cE din acest an se acordi indemnizalie
de hrani 9i vouchere de vacan!5, iar aceastea ar completa intr-un fel salariul p6n6 la nivelul anului 2018. Total fals.
Indemnizalgia de hranE gi voucherul de vacan!5 sunt drepturi separate ale fiec5rui salariat in parte. Nu fac parte din
salariul de baz5, nu se aprob5 de consiliul local, nu se negociaz5 aceste drepturi. Voucherul de vacan!d, nici micar nu
este o sumi in bani, pe care sE o primeasc5 salariatul in m6n5, este un tichet de valoare. At6t voucherul de vacan!5,
c6t 9i indemnizalia de hran5 sunt drepturi impozitate. Din calculele pe care le avem din acea anex5 la proiectul de
hot5r6re, a fost inclus ca sumS in lei, inclusiv voucherul de vacanl6, pe care efectiv, v-am spus, salariatul in m6n6 nu
ia bani pe voucherul de vacan!5. Ia un tichet de valoare, pe care plStege impozit gi pe care s-ar putea niciodat5 sE
nu-l foloseascd 9i r6m6ne cu impozitul plStit, Competenla consiliului local in stabilirea salariilor salarialilor din prim5rie
este doar de a aproba salariile de bazi la gradalia 0, iar din proiectul de hot5r6re nici m5car nu am inteles daci acele
salarii sunt la gradalia 0 sau reprezinti gradafia. Mai mult, in anexi lipsesc funcliile vacante 9i temporar vacante.
Daci facem angaj5ri de personal sau dacd se reocupi funcliile temporar vacante, cum aplic5m pentru acele persoane
modul de calcul al salariului? Proiectul de hotirSre este propus a fi aprobat si aplicat cu data de 1 ianuarie 9i,
bineinleles, fdr6 acordul salariafilor. Am transmis procesul-verbal incheiat in sedinla de concultare cu salarialii, in
care, in unanimitate, salarialii au fost impotriva acestei propuneri pentru anul 2019. Agadar, prin prezentul proiect de

hotir6re, in forma in care este el inaintat gi promovat se propune sc6derea salariilor, nu doar retroactiv, dar

9i

unilateral, ceea ce inseamn5 cd se incalcd grav prevederile codului muncii, pentru cb modificarea salariului reprezint5

o

modificare a contractului individual de munc5, or, potrivit codului muncii modificarea contractului de munc5
opereazi doar cu acordul p5rlilor gi doar prin inchelerea de acte adifionale. Mai mult de at6t, la aparilia legii 153 din
2017, fiecare salariat in pafte a fost reincadrat pe funclie, cu aprobarea noului salariu gi a unui coeficient, pe care
dumneavoastri l-a!i aprobat in iulie 20t7 gi l-a!i menlinut, in unanimitate, in ianuarie 2018 . Este ilegal s5 diminuali
coeficienfii. Acei coeficienli au fost aproball la reincadrarea personalului. Agadar, din punctul meu de vedere, proiectul
de hotirAre, in forma in care este prezentat, nu este legal, pentru c5, 9i revin: se propune retroactiv sciderea
salariilor, 9i salariile scad drastic. Pe gradalia 0, fa!5 de 2018, sunt 465 lei mai pulini pentru fiecare salariat in pafte,
iar daci ne referim la salariile brute, sc5derea este cuprins5 intre 465 de lei gi 707 lei. Paznicul pierde la brut 707 lei.
Paznicului i s-a stabilit un salariu putin peste salariul minim pe economie. Agadar, incepSnd cu ianuarie 2018, toate
drepturile salariale au crescut: indemnizalia primarului, indemnizali viceprimarului, indemnizalia consilierilor locali,
salariile asistenlilor personali. Vid c5 doar penru salarialii din prim5rie, care nu doar cE trebuie si rim6n5 la nivelul
lui 2018, aga cum informa domnul primar intr-o int6lnire cu salariafii, ba mai mult pierd sume semnificative la salariu.
Eu am inleles frica pentru investilii, dar a9 vrea s5 vE propun 9i dumneavoastr5, domnule primar 9i dumneavoastr5,
doamnelor 9i domnilor consilieri, ci 9i salarizarea personalului reprezinti o investilie in resursa uman6, 6ri de care
toate proiectele propuse, nu pot fi duse la indeplinire. O simplS comparalie putem face intre anexa pe care ali
aprobat-o in anul 2018 5i anexa propusi acum in 2019 gi diferenla in minus este foarte clari. Mullumesc!
Dl. primar cere pregedintelui si intervinS: d-ra secretarS, grupul de lucru al consiliului local se referd la
consilierii locali.
Secretarul comunei: aparatul de lucru nu se referi la consilierii locali,

Dl. primar: am gSsit formularea asta. La art. 2 am spus, indemnizalia maximi lunari de care beneficiaz6
fi de 10ol0. La asta m-am referit. Acum, daci vreli si luim fiecare cuvint din hotirdre, este o
hotirdre pe care am g6ndit-o eu, pe care ari'redactat-o eu. Totodatd v-am gi solicitat prin adresa prin care v-am
inaintat proiectul de hotirdre, expunerea de motive s5 imi aduceli la cunogtinli in cazul in care sunt alte probleme
consilierii locali va

legate de legalitate, sd mi le semnalali, adicd si vd ocupali de...
Secretarul comunei: prin adresi mi-ali adus la cunogtin!5 acest lucru? Care adresS?
Dl. primar: v-am spus in adresS, si urmali toate..
Secretarul comunei: procedurile legate de convocarea consiliului local.
Dl.primar: procedurile legale cu privire |a...
Secretarul comunei : convocarea consiliului local.
Dl. primar: bine.

Secretarul comunei: aparatul de lucru al consiliului local inseamnS salariali angajali care si lucreze pentru
activitatea consiliului local, nu inseamnS consilierii locali.
Dl. primar: am inleles. Scuzali-mi atunci cuvintele pe care nu le-am folosit exact cum le spuneli.
Secretarul comunei: nu mi-ali solicitat relalii cu privire la legalitatea acestui proiect de hot5r6re. Mi-ali transmis
proiectul de hot5r6re prin consilierul personal. Nici mdcar nu am discutat fa!5 in fa!5 ce ali pus pe h6rtie.
Dl. primar: d-ra secretarS, am spus atdt...
Secretarul comunei: dar nu induceli in eroare consiliul local c5 mi-afi solicitat si am refuzat.
Dl. primar: nu ali refuzat. V-am spus ci ali refuzat?
Secretarul comunei: dar nici nu mi-ali solicitat.
Dl. primar: in adresi am spus demersurile legale cu privire la convocare,
Secretarul comunei: gi line de legalitatea proiectului convocarea consiliului local?

Dl. primar: bun,..poate nu line de legalitate atunci, Vin cu o explicalie referitoare la acel contract, de care
spuneali dumneavoastrd. CSnd s-a majorat salariul nu a fost nicio problemi in a modifica acel contract colectiv
de
muncd.

Secretarul comunei: avem contracte individuale de munc5.
Dl. primar: da, nu a fost nicio problemS, la fel cum nu va fi nici acum nicio problemS.
secretarul comunei: din punctul dumneavoastri de vedere, eu vdd o problemd.
Dl. primar: care arfi probolema? Coeficienlii se aprob5 in consiliul local. tn iulie2OtT, ianuarie 201g, consiliul
local a aprobat indici, coeficienfi, da sau nu?
Secretarul comunei: da.
Dl' primar: in acea hot5rSre de consiliu local s-a spus aga: se va actualiza de fiecare dati cu salariul minim pe
economie. Salariul minim pe economie a crescut de la 1450 la 1900, de la 1900 la 20g0, de la 20g0 s-ar putea
s5
creascd la 2300 sau 2400 sau la 2600. De fiecare dat5 se va inmulli cu acel coeficient. De acord sau nu?
Secretarul comunei: corect.
Primarul comunei: ce facem in cazul in care in raportul de specialitate al doamnei contabile spune
in felul
urm6tor:pentruplata.salariiloraferentelunii ianuarie2019,cap.5l,54,61 cuindicii respectivi 51.02, i+.02,6t.02,
9i
'pe
67'02 calculate prin inmultirea ceficientului aprobat prin HCL nr. 4 din 18,01.2018 cu salariul minim brut
tarl
gujlltrj i1^1199^in"ceq6nd cu data de 01.01.2019 in cuantum de 2.080 avem nevoie de credite bugetare in sume
totala de 133.158' In bugetul local de venituri 9i cheltuieli aprobat pentru anul 2018, pentru capitolele de
cheltuieli
susmenlionate, am avut credite bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal in sum5 totaiS de 1.6g9.001
lei.
Cota 1/12 din bugetul anului anterior utilizat5 conform Legii nr. 27312006, calculat5 pentru intocmirea bugetului
provizoriu este de 140.750 lei, mai mare dec6t.necesarul calculat pentru plata salariilor
aferente lunii ianuariJ2g19.
Ce facem in cazul in care pentru aceastE suma de 140.750 lei se depSgegte? Si o sE vi dau un exemplu:
cum ne
raportSm latl72 in cazul bugetului anual, avem asa; 1450 lei voucherul de vacanti,4160 de lei norma
de hrani,
insemn6nd 2080x2=4160' Din acest calcul inseamnS 5610 lei pentru fiecare angajat pe an. DacE imp5(im
5610 lei la
12 vom avea o sumi de 468 de lei. AceastS sum5, 468 de lei dac5 o inmullim cr] i8 vom vedea
ci depisim acei 140.750 bugetul provizoriu calculat pentru luna ianuarie. ii atunci, consider cE, la fel, acest rapoft al
compartimentului financiar-contabil nu este relevant. Doi: vom dep5gi, pentru cE trebuie sE luim in calcul cI'acesti
bani 5610 lei vin in buzunarul fiecirui angajat,
Secretarul comunei: gregit.
Dl. primar: dar unde merg?
Secretarul comunei: sunt impozabili.
Dl. primar: brutul nu este tot impozabil?
Secretarul comunei: voucherul de vacanld 9i hrana se impoziteazS gi contribulii la indemnizalia de hrani.
Dl. primar: de acord.
Secretarul comunei: salariatul nu va lua doua salarii medii in m6n5 la indemnizalla de hran6.
Dl. primar: sunt total de acord. Facem un calcul acum: 1450 de lei, 10%-145 de lei, dar eu m-am referit in
_
rapoft, in anex5, m-am referit la salariul brut. Am luat in calcul doar salariul brut. gi
iuce o comparalie, d-ra
secretarS. Facem comparalie cu salariul dumneavoastrS, tn hotdr6rea dati in luna iulie coeRcieni +, 1450x4
este 5g00
salariul brut pe care l-a!i avut dumneavoastrS. in ianuarie 2018, coeficient 4, 1900x4=7600. Conform anexei, pe
care
o aveti dumneavoastrS, coeficientul3,43, pe care eu l-am propus in aceast6 anexE, dacd adiug5m sau il inmultim
cu
2080 avem suma de 7135. La 7135 raportat la U12 din 5610,5610 impa(it ta
avem +Oa-Oe tei ptus
r.f,
avea un salariu de 7603 lei, cu 3 lei mai mult dec6t a1i avut p6ni acum. V-am demostrat ci nu se scad
salariile.
TotodatS, dumneavoastrd nu beneficiati de gradalie. Toti cella[i angalali, gradalia pe care o vedeli
in anexi este
gradalia care se cuvine fiec5ruia in funclie de vechimea pe care o are. Veifrimea este dreptul
dumneavoastr5. Am
spus 9i m-am referit doar la salariul de baz5, salariul brut. 20g0 inmullit cu acest...
Secretarul comunei: salariul de baz6 ori salariul brut?
Dl' primar: salariul de baz5. Aveti in aceasti anexi salariul de baz5, la care se adaugi vechimea, la care se
adaugi voucherul de vacan!5 9i norma de hrani.

,o,

li

D-na contabil: domnule primar, nu le amestecali. Una

e salariul de

baz5, alta

ifii,

e

voucherul

si alta

e

indemnizalia de hran5' Nu b5gati indemnizatia de hrand in salariul de baz5. Se plStesc din articole bugetare
ri,pirrt".
Dl. primar: d-na contabil, v-am spus 9i in gedin!5, sunt total de acord. Nu tot sunt banii dumneavoastrd,
oameni buni? Nu tot sunt banii vogri care vd vin vou5?
D-na contabil: nu este corect si le amestecali.
Dl. primar: normal ci nu este corect din punctul dumneavoastr5 de vedere. De ce nu ali venit sE spuneli:
e
corect domnule primar sE ne dali aga de mulli bani?
Dl. viceprimar: dar primarul nu di din buzunarul lui, este lege.
Dl' primar: domnule viceprimar, ca gi primar, legea mE obligA st dezvolt aceasti comun5. Impactul...
Dl. viceprimar: care impact?
Dl. primar: impactul bugetar pentru majoririle salariale, diferenla de la 1900 la 2080 voucherul de vacant5
si
plus norma de hran5 va fi de...
D-na contabil: avem bani gi pentru dezvoltare.

Dl. primar: normal cd avem bani de dezvoltare pentru cE banii de dezvoltare sunt pentru dezvoltare, nu sunt
pentru salarii. Mb obligali ca in cazul in care nu ne vor ajunge banii pentru funclionare, bani pentru salarii si ludm din
banii pentru dezvoltare.
D-na contabil: nu se poate.
Dl. primar: dar atunci, spunefi-mi, ce vom face daci nu vom avea funclionare?
D-na contabil cere pregedintelui si vorbeasc5 9i primegte cuv6ntul.
Dl. primar: va fi impact de 1 miliard 400. Aproape un miliard jum6tate pentru solicitdrile pe care le vreli in
momentul de fa!5 pi cred ci este corect ceea ce am calculat. Doi: nu am calculat aici cap. 68.
D-na contabil: dar nici nu puteam amesteca. Nici 66, d-na Leonida nu.
Dl. primar: acolo nu se majoreazS?
D-na contabil: ba da, dar au sursi de finanlare separat5.
Dl. primar: gi dacd vom primi aceast5 sursd de finanlare pe prim5rie? Cum se aude.
D-na contabil: noi discutdm de ce avem acum gi dacd o si fie pe primSrie, o si primim sume pentru
echilibrare, nu 11.02.02, 11.02.06.
Dl. primar: am inleles. in momentul de fa!5 nu avem buget aprobat de stat, taxe 9i impozite mai mari nu vor
fi, pentru ci am propus gi s-au aprobat in consiliul local unele reduceri. Nu avem societEli care in ultima perioadi sau
9i-au deschis activitatea la noi sau care au venit sd suplimenteze bugetul de stat, bugetul comunei. Salariile de unde
le vom susline?
D-na contabil: situalia asta nu e de anul Ssta la Straja. Nici anul trecut, nici in anii precedenli nu am avut
societdli gi nustiu ce venituri mari. Dar, in momentul de fa15, avem investi[ii in curs pentru care avem nevoie de 1
milion de lei, 10 miliarde de lei vechi. In momentul de fa!d, gi v-am pus h6rtia in fag5, avem 14 miliarde de lei vechi
disponibili, din excedentul anului precedent.
Dl. primar: total de acord.
D-na contabil: avem cu ce acoperi toate investifiile, mai avem r5magi disponibil. tn bugetul de venituri 9i

cheltuieli, c6nd

o

sE fie, avem posibilitatea sd facem v5rs6minte din se$iunea de funclionare

in

secliunea de

dezvoltare. Dar, in cazul in care, bugetul de stat nu este aprobat, aga cum am scris 9i in raport, mergem pe bugetul
provizoriu Ul2.ln momentul de fa!5 ne incadrim exact cu ll12 din bugetul de anultrecut gi v-am spus pe cifre. Noi
nu primim acuma indemnizalia de hran5 gi voucherul, nu dep59im, domnule primar.
Dl. primar: nici nu am spus cE o sE o primim acum.
D-na contabil: nu putem.
Dl. primar: nu putem.
Secretarul comunei: de aceea la luna ianuarie e 140 necesarul gi nu se depSge$e.
D-na contabil: cifrele sunt corecte, domnule primar
Dl. primar: am spus, d-ra secretari, daci linem cont de acea impirlire 5610 impirlit la 12, cum a spus gi
doamna contabilS la fel, ne referim la tll2, va fi o sum6 de optmii 9i ceva de lei. DepSgim cu c6teva sute de lei.
din buget e corect cum am scris acolo. Noi
D-na contabil: nu dep59im, domnule primar, pentru cE
plStim doar salarii acum. CAnd o si avem bugetul, c6nd vin cifrele de buget, 9i nu putem inchide bugetul, atunci
putem discuta de reducerea cheltuielilor. Putem reduce cheltuielile materiale, cheltuielile cu asistenla social5, putem
reduce cheltuielile de personal. Cum sE reducem acum cheltuielile de personal cE poate nu vom avea bani?
Dl. primar: doamna contabil, sE facem altfel pentru cE dumneavoastr5 mergeli pe nigte calcule pe care le

lll2

estimtm.
D-na contabil: nu estimim. Aga spune legea finanlelor publice, 1/12.
Dl. primar: avem investilii in curs. Avem investilii care vor trebui ficute 9i v-am gi spus. E vorba de dig gi vor

maifl altele.
D-na contabil: c6t cost5 sigul de la Iligcdu?

Dl. primar: nu 9tiu. Deocamdatd nu am...
D-na contabil: dacd vreli sI faceli investilii, trebuie sd gtili.
Dl. primar: cdnd o si am proiectul,
D-na contabil: cAnd o si aveli proiectul, o sE discut5m.
Dl. primar: dar, totodatS, cSnd o si avem proiectul 9i c6nd o si incepem sE lucrim ceva, sE dim drumul la
lucrdri, atunci, la jum6tatea anului, vedem ci au loc nigte investilii. Am adus investilii in aceasti comun5 la nivelul
PNDL

-

gcoal5.

D-na contabil: avem cofinanlare asiguratS.

Dl. primar: ce-ali muncit la acest proiect? Cu ce ali muncit la acest proiect ca sa spunem cd salarialii merit6?
Avem GAL. De ce nu ali venit in gedin!5 sE spuneli: avem nevoie de acest drum prin GAL c6nd consilierii s-au ablinut,
unii dintre ei? De ce nu v-am vizut pe toti aici?
Dl. viceprimar: pentru cE ai distrus un proiect de 1 milion de euro.
D-na contabil: eu nu pot vota, domnule primar.
Dl. primar: dar nu trebuia sE votali, acum puteli vota? Acum puteli vorbi. Care a fost impactul? Care a fost
contribu!ia angaja!ilor?
Dl. viceprimar: dar ce faci aici, anchetS? Ai zis c5 termini, TerminS, sE vorbim gi noi. E gedin!5 de consiliu.
Dl. primar: pregedintele mi-a dat voie, in momentul de fa!5 nu !i-ai cerut nici voie, Ai avut vreun impact la
gcoali?

Au loc replici intre primar gi viceprimar in leg5turi cu luarea cuv6ntului.
Dl. consilier Popescu Ilie cere pregedintelui sE intervin5.
D-na contabil: l5sali-md sE r5spund.
Dl. primar: nu am terminat eu in momentul de fal6,
D-na contabil: bine, astept.
Dl. viceprimar: nu vezi cE nu te lasd sE vorbegi.
Dl. consilier Popescu Ilie: haideti s5 nu ne ceft5m, sE inlelegem ceva dln treaba asta.
Dl. primar: am spus in felul urmitor: daci vor fi bani dup5 ce vom incepe investiliile pe care le avem, nu ne
opregte nimeni ca la jum6tatea anului sd mSrim salariile.
D-na contabil: nu avem nicio justificare acum, nu aveli nicio justificare sE diminuim salariile, pentru ci in
monentul de fa!5 avem bani pentru dezvoltare, am cifrele pe masi semnate de dumneavoastrt. Alte investilii noi nu
avem,

Dl. primar: investitiile pe care le avem nici nu le-am inceput m6car.
D-na contabil: le facem, avem indicatori.
Dl. primar: sunt aprobate, vor fi gi alte investilii aprobate. S-ar putea ca acest dig sE depSgeasci suma 9i ce
vom face?
D-na contabil: nu gtim deocamdatS valoarea.
Secretarul comunei: sE dep6;easc5 care sumS?
Dl. primar: suma pe care o avem in diferentd din excedent.
D-na contabil: c6t e valoarea digului?
Dl. primar: nu gtiu.
D-na contabil: atunci cum faceli comparalie cu ceva ce nu gtiu?
Dl. primar: aga cum faceli dumneavoastr6 comparalie ci vom avea bani pentru tot anul pentru salarii.
D-na contabil: eu am documente. Avem bani pentru investifii, ne incadr6m in 1/12 din buget.
Dl. primar: gi dac5 vor mai fi si alte investilii, ce facem?
D-na contabil: anul trecut, am depus proiectul de buget la trezorerie, la finanle, gi cu estim5ri 9i in lista de
investilii pentru 2019 imi apare doar gcoala 9i drumul prin GAL. Uita!i-v5, semndtura nu e numai a mea, iar in 2020
gcoala gi at6t.
Dl. primar: c6nd v-am atras atenlia, doamna contabil, vedeli cd ali uitat gcoala din lista de investilii.
D-na contabil: sunt estim5ri, domnule primar, acolo era bugetul provizoriu.
Dl. primar: 9i in lista aceea nu trebuia trecutd 9i gcoala? E cel mai impoftant proiect pe care il avem noi.
D-na contabil: in bugetul provizoriu avem o list6 de investilii provizorie.
Dl. primar: bugetul provizoriu ne dE nouS posibilitatea sE fundion5m. Acea listi de investilii, fErE o investilie,
ce se intSmplS cu ea?
D-na contabil: era o lista de investilii la bugetul provizoriu. S-a corectat. intr-adevir, am f5cut raportul pe
primdrie, nu pe gcoal5.
Dl. primar: la fel 9i cu drumul prin GAL? La fel aceeagi situalie am avut-o.
D-na contabil: domnule primar, acestea suntdocumente, care sunt depuse la ministerul definanle.
Dl. primar: asta este propunerea mea in momentul de fa!5 cu privire la salarii.
D-na contabil: nu puteli spune cd nu am lucrat.
Dl. primar: in momentul in care ne vom apuca de lucru 9i voi fi suslinut din punctul acesta de vedere,
oric6nd se vor putea majora aceste salaril.
D-na contabil: v-am dat explicalii c6t am contribuit, domnule primar. tntr-o institulie publicS, cum e prim5ria,
nu lucreazi doar primarul in birou, eventual in colaborare cu alte primirii. Lucrez de 31 de ani in aceast5 institulie 9i

au fost mai mulfi primari de-a lungul timpului. $i-au adunat functionarii pe l6ng5 primar gi fiecare gi-a adus
contributia.

Dl. primar: v-am intrebat cum se completeaz5 anexa 3? Mi-ati spus nu gtili. Cum se completeazd anexa 4A?
Cum se completeaz5 anexa 5? Nu gtili c5 nu ali avut. gi atunci m-am interesat.
D-na contabil: nu aduceli acuze aici, in fala consilierilor.
Dl. primar: ba da.
D-na contabil: domnule primar, dar cine a r5spuns la toate adresele la PNDL? Vd aduc documentele.
probleme. C6nd v-am intrebat de o anex5, doamna contabilS, c6nd v-am tntrebat, mi-ali
Dl. primar: da,
spus anexa 4, c:re anexi se completeaz5 4A,48? Doamna contabilS, mE interesez gi eu.
Secretarul comunei: in consiliul local se aprobi salariile de baz6 pe funcfii. VEd ci acum incepem si evalu5m
salarialii individua l.
Dl. primar: da, o s5-i gi evaluim, d-ra secretarS, in consiliul local toli salariafii.
Secretarul comunei: nu vi permite legea sd faceli lucrul acesta.
Dl. primar: oare? Vom vedea.
Secretarul comunei: nu puteli sE facegi evaluarea in consiliul local a funclionarilor din primirie, cu exceplia
secretarului. tntr-adev5r secretarul da, dar ceilalfi, nu. tn consiliul local se aprob5 salariile de bazi pentru fungiib'din
Nu

$i!i.

firi

cadrul...

.

Pregedintele de gedin!5, dl. Cotos Nicolae propune o pauzS de zece minute pentru consultiri. pdrdsesc sala de
gedinle: Cotos Nicolae, Juravle Elena, Juravle L Vasile, Pintescu Vasile, Popescu Ilie gi popescu Marcel-Dumitru.
P5r5sege sala 9i dl. primar.

Au r6mas in salS 5 consilieri.
Dupi aproximativ zece minute, consilierii 9i dl. primar revin in sal6 si se reia gedinla.
Pregedintele dd cuvSntul secretarului: spuneam inainte de pauzi ci in consiliul local se aprob5 salariile de baz|
la gradalia 0 pe funclii, 9i nu pe persoane. Voucherul de vacanli, repet,
9i cu indemnizalia de hian5 nu au legaturi cu
salariul de baz5 si nu se includ in salariul de baz5, sunt drepturi separate, pe care le vom primi dac5 o s5-fie bani,
daci nu...
Dl. primar: este lege, se vor primi.

Secretarul comunei:

inct o dat5, repet, acei coeficienli nu se pot diminua,

personalului, conform legii 153.

aprobali

la

reincadrarea

Dl' primar: din 2017 pSni in momentul de fa;5, cu tolii gtili, salariile s-au dublat. Fondul de salarii s-a dublat.
Dau o sum6 estimativ5, de la 800 de mii, adici 8 miliarde, in momentul de fagi avem dublu 16 miliarde. Consider cd,
in momentul de fa!5 salariile in Prim5ria Straja sunt mai mult dec6t mullumitoare. De Ia... incepand +ooo, +soo, tiei
mii gi ceva de lei, cred cE sunt salarii mullumiioare in m6ni.
Din salS: patrumii 9i ceva toat5 lumea, a9a ali spus?
Secretarul comunei: patrumii ia secretarul 9i at5t.
Dl, primar: d-na contabil, ce salariu aveli in m6n6?
Din salS: ali spus toti.
Dl' primar: nu am spus, de la patrumii incep6nd salarii de la patrumii 9i ceva p6n5 la treimii, treimii ceva. E
9i
posibil si nu auzili. Consider cd sunt mullumitoare salariile.
pregedinte
Dl.
intreabS dac5 sunt alte discufii.
Dl. viceprimar: in primul r6nd, hotir6rea care s-a dat la legea 153 s-a aprobat de consiliul local, hotirdrea a
primit avizul de legalitate al prefecturii gi care produce efecte gi in ziua de zi. Cum anulSm o hotir6re? 6em noHrare
peste hot5r6re? Doi: ministrul finanlelor a iesit public azi 9i a zis c5 fiecare primirie va avea garantat fondul de salarii
de la bugetul statului prin noul buget. Facem sedin!5 de indat6, pe c6nd, tiebuia proiectul Slta Oe hot5r6re dezbltut
intr-o-gedint5 ordinarS, sE treacd prin comisia de buget-finanle, si asteptim bugetul si vedem ce sume primim, nu si
cap la salariali, poate avem, poate n-avem. Vorbim ca 9i la pialE, fdr6 niciun rost. Iar proiectul ista de
94ry
hotir6re, vd garantez eu, ci este ilegal, nu este corect.
Dl. primar: asta va. hotdri prefectura. DacS vom primi avizul de legalitate, sau nu-l vom primi.
Dl' viceprimar: o sE demonstrez ci acest proiect este ilegal, iar salarialii care sunt aici in cadrul primiriei Straja
sunt din Straja, sunt oameni bine preg6tifi, cu facultate, care au vechime in c6mpul muncii, care nu au avut nicio

t

problemS.
Dl. primar: au probleme de c6nd sunt eu primar,
Dl. viceprimar: PNL este impotriva acestui proiect,
Pregedintele de gedint5 supune la vot proiectul de hotdr6re.
Dl' primar interuine: dac5 vor fi bani pe la jum5tatea anului, nimeni nu ne impiedici sE revenim la coeficientii
vechi. Nimeni nu ne impiedicS.
Secretarul comunei: salarialii nu accepti ,,dac6,,.
Dl' primar: salarialii si-au exprimat punctul de vedere cu privire la aceast5 opliune in procesul-verbal.
Secretarul comunei: salarialii nu cer altieva, decSt aplicarea legii.
Dl. primar: de ce legiuitorul a lSsat la decizia consiliului local?
D-na contabil: avem deja hot5r6re.
Dl. primar: hot6r6rea a fost dat5 de consiliul local.
D-na contabil: nu. Afost propunerea primarului gi a fostaprobati in forma prezentatS de primar.
Dl. primar: de la 1450, d-na contabil la 20g0,
D-na contabil: mie imi scade salariul 9i crege preful, nu inleleg. Cresc motorina, benzina, chiriile, mie imi scade
salariul.

Dl. primar: 20t3, 2014, 2015 ce aveam ca preluri la lltrul de ulei, kg de zahir? Aveali salarii jumetate.
9i
consider cE in momentul de fa!5 dublu salariul cred ci este de ajuns destul de mult.
9i
Secretarul comunei: da-c6 salariul minim pe economie va tot cregte in fiecare an, cE aga este normal, ce se
int6mpl6 cu acei coeficienfi? CAt o s5-i diminua-ti?

.

Dl' primar: v-am spus, dac5 vom avea bani, de la jum5tatea anului inainte, putem

si

modific5m aceasta

hot5r6re de consiliu local.
Secretarul comunei: nu am incredere in acest ,,dac6,,.
Dl' primar: la fel cum nu am incredere in momentul de fa!5 dac5 vom primi bani, sau dacd nu vom primi bani,
daci vom avea cu ce sd facem sau dac5 nu vom avea cu ce si facem.
D-na contabil: legea spune ci fun$ion5m pe bugetul provizoriu. Bugetul provizoriu ne permite. Ast|zi vorbind,
bugetul provizoriu ne permite.
Dl' primar: dacd bugetul provizoriu sau dac6 bugetul final ne va permite ca s5 majordm salariile, vom majora
de la jum5tatea anului.

.

D-na contabil: bugetul provizoriu este pentru ianuarie gi februarie. Eu sper c5 in maftie avem buget atunci
9i
discutim dac5 avem sau nu avem bani. DacE nu se poate inchide bugetul, discutim depre reducerea cheltuielilor.
Dl. primar: 9i o sE fili de acord ca sE reducem iar salariile?
D-na contabil: reducerea cheltuielilor, poate gisim alt5 solu!ie.
Dl. primar: am infeles, mFati spus gi in gedinf5 cd vom reduce banii pentru avocat.
D-na contabil: nu am spus asta. Am spus aga: hai sE reducem, sE nu plStim at6lia avocali,

parte.

si

reducem din alt|

Dl. primar: consiliul local este t6r5t in instantS.
Dl. viceprimar: pe bun6 dreptate.
Secretarul comunei: dar de cine e chemat in garanlie consiliul local? Am dat noi in judecat5 consiliul local? Am
chemat noi salarialii cu ceva consiliul local in instanlE?
Dl. primar: vorbili cu dl. viceprimar.
Secretarul comunei: domnule viceprimar, am dat noi in instan!5 consiliul local? Aceea este o problemi separati
de salariali.
Pregedintele de gedinli supune la vot proiectul de hotdr6re.
Cine este pentru? - 7 voturi
Impotriv6? - 5 voturi: Juravle A. Vasile, $tirban Ioan, Juravle V. Vasile, Patraucean Maria-Paraschiva
9i Juravle

Ana.

Ablineri? - 0 voturi.
Astfel, HotirSrea privind stabilirea salariilor de bazd pentru funcliile publice 9i contractuale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Straja, tncepSnd cu 01 ianuarie 2019 a fost adoptati cu 7 voturi "pentru;,.
D-na contabil: mullumim frumosl
Se trece la pct. 4
Poiect de hot5rire privind aprobarea Relelei gcolare din Comuna Straja, judelul Suceava,
pentru anul gcolar 2019-2020.
9ine este pentru? - 12 voturi
Impotriv5? - 0 voturi
Abfineri? - 0 voturi.
Astfel, Hot5rArea privind aprobarea Relelei scolare din Comuna Straja, judelul Suceava, pentru anul 5colar
2019-2020 a fost adoptatS cu unanimitate de voturi.
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