ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRATA

areedinleide indatii a consitiutu,

'J,-:::i-rX:S#":"

din data de2z.o4.2o1e, ora 15:00

Consiliul local al comunei Straja a fost convocat de indati in gedinti pentru data de 22.04.20t9, ora 15:00 la
sediul Prim5riei comunei Straja prin Dispozitia primarului nr. 70 din 2z.M.2olg.
A fost convocat un num5r de 13 consilieri locali in fungie.
Sunt prezenli 7 consilieri.
Lipsesc nemotivat: Juravle A. Vasile, Juravle V. Vasile, $ofldu Ovidiu-Vasile,
$tirban Ioan, Juravle Ana 9i
Patraucean Maria-Paraschiva. Prezenla majoritat5lii consilierilor in funclie este asigurat5.

ci

au rispuns prezent gi de aceast5 dat5 la solicitrrile gi la problemele comunei.
Pregedinte de gedin!5 este dl. consilier Cotos Nicolae, care prezintd proiectul ordinii de zi.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
pine este pentru? - 7 voturi.
ImpotrivS? - 0 voturi
Abfineri? - 0 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobaH cu unanimitate de voturi.
DupS aprobarea ordinii de zi secretarul comunei solicit5 consilierilor s5 anunte daci se aflS in conflict de
interese sau stare de incompatibilitate.
Nu se anunl6 astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1 Proiect de hot5r6re privind aprobarea documentaliei tehnico-economice - Faza Studiu de
Fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii 'Amenajare albie r6u Suceava pe o
lungime de 900 m in zona Pintilei-Ilisciu, in comuna Straja, judelul Suceava,,.
Dl' primar: domnule pregedinte, inainte de a supune la vot, dali-mi voie s5 fac c6teva preciz5ri. Cum am gi
promis am discutat cu dl. director Drtrgoi - director Apele Rom6ne Suceava. Am discutat cu dl. Ungureanu, cel care a
venit pe teren gi a vSzut situalia la noi la Straja de mai multe ori. Am luat c6teva preluri de referingi. Mi-a dat el un
pre! de referinlE, am sunat proiectantul care s-a ocupat de acest proiect si l-am intrebat legat de sumele pentru
aceastd investilie, dacS ar fi si lu5m pentru gabioane c6t ne-ar costa aceastb investilie cu ga6ioane. Vi dau cdteva
dimensiuni cum ar trebui sH arate un astfel de proiect...
Dl. pregedinte: 9i preluri eventual.
Dl. primar: ...9i pre[ul sigur ci da. Prelurile, v-am spus, prelurile orientative. Am doui preluri. primul plecind
de la SGA Suceava dat de c5tre dl. Ungureanu 9i al doilea pre! dat de cltre proiectant. erqui dat de dl. Ungureanu
este un pre! de referin!5 al Apelor Rom6ne, prelul dat de proiectant este un pre! spre minim ca cheltuieli. Deci, nu
9i
am mers nici mtcar la un pre! mediu. Se poate merge oric6nd cu un prq mai mare. Asta in funclie de constructor, in
functie de...bun...gi incep aga: domnul Ungureanu mi-a spus in felul urm6tor: 3800 lei metiul liniar ca pre! de
referin!5 fErE ecranare de beton. $i acuma vE spun ce inseamnl lucrul 5sta. Saltea-lungime de 4 metri. Trebuie f5lut5
o saltea de 4 metri cu l5lime de 3 metri, in5lgime jumdtate'de metru. Se pune peste aceastS saltea gabion, primul
r6nd de gabion cu o lungime la fel de 4 metri, l5lime 2 metri, in5[ime 1 metru. babion 2: lungime 4 iretri, Ulme r
metru jumdtate, in5lgime 1 metru. Gabion 3: lungime 4 metri, se p5streaz5 aceeagi lungime, l5limea'1 metru,
indllimea 1 metru. Ulimul va fi 1 metru pe 1 metru pentru cE sunt zone unde am avut gi apf peste metri. Deci, ai
rezulta 3 m-etri de gabion,..dar, v-am spus, f5ri ecranare, f6ri proteclie de beton, deci, pur 9i simplu gabion. Ar
aju.lge/ dacd st5m 9i calcultm, lu6nd un calcul simplu: 10 metri - 38 de mii, 100 de metri - jgO Oe mii,'f5riecranare,
fErI prote$ie. Deci, 380 de mii inseamni la 100 de metri 3 miliarde optsute. Ce mi-a dat proiectantul, a doua sum5.
Pe aceleasi dmensiuni am mers, dar el a calculat la 4 metri. Cum ar veni, ce v-am spus eu sunt 4 metri ca gi lungime,
dar dacd impS4im aceastS...practic 3800 de lei ar trebui s5-i inmullim x 4 si vedem valoarea final5 la 4 metri. [a ce
mi-a dat proiectantul, mi-a spus in felul urm5tor: cu 4 metri salteaua, 3 metri l5!ime, 0,5 in5llime gi toate dimensiunile
pe care vi le-a dat prima data la 4 metri ar iegi 17 mii lei 4 metri. Dar daci imp6rlim 17 mii lei la 4 ne va iegi un pre!
de 4250 de lei metru. Aici, v-am spus, un pre! minim ar fi 4250 lei cu proteclie de beton. FirE proteclie de beton ar fl
13 mii de lei inrpErlit la 4 - 3250 de lei. Haideli sE calculSm si vedem ce ar iegi la 100 de metri. 425 de mii de lei 100 de metri insemn6nd 4 miliarde douisute cincizeci de mii cu proteclie, cu ecranare, 3 miliarde dou5sute cincizeci
de mii de lei 100 de metri 6rE proteclie, ftir6 ecranare. Ceea ce inseamn5 cd la 200 de metri avem un cost undeva
la 8 miliarde jumdtate la 200 de metri cu protec.tie, 6 miliarde jum5tate fHrE protegie. 300 de metri, vi puteli g6ndi,
12 miliarde gi ceva 300 de metri. Doi: discut6nd cu dl. director DrSgoi, mi-a spus: domnule primar, e foarte'greu si
schimb5m solufia. Va trebui trimis6 din nou comisie la fala locului, vi veli prelungi. Proiectul prin pOIM est6 lntr-o
fazi de proiectare, faz5 S.F. . Spertr ei, undeva p6ni in decembrie, sE fie finalizat5iceast6 proiectare. tn anii20202023 se va ajunge la faza de implementare. Nu gim nici noi. A mai fost prelungit de citeva ori acest proiect, nu gim
dacE va fi faza final5 in intervalul 2020-2023. VE spun lucrurile astea pentru cI singura solulie ca sd putem protela
acolo este asta. Nu cred ci ne putem gSndi la o variant6 de a face 300 de metri de gabion cu 12 miliarde.
Dl. pregedinte: 9i si maiaStept5m 1 an.
Dl. primar: nu cred cE se poate face lucrul 5sta, iar c6nd va veni gabionul va veni ca o siguranli in plus pentru
oamenii de acolo. Ceea ce facem_ noi, siguranli pentru termen scurt, iar gabioanele c6nd vor fi puse prin proiectul
Ssta mare vor veni ca o proteqie in plus pentru ei. Acuma, de ce au trebuit toate lucrurile astea ca sE spunem vezi ci
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99a...nu are rost si vI spun mai departe cE vedegi 9i dumneavoastr5 unde se..deci astea sunt sumele pe care mi le-au
furnizat persoanele cu care am discutat.
Dl. consilier Pintescu Vasile: daci sunt 900 de metri, ar veni...
Dl. pregedinte: nu o s5 se fac5 toli 900 de metri.
Dl' primar: 900 de metri sunt, domnule Vasile, 300 de metri anrocament unde vine apa mai puternic. Dup6
aceea, din materialul pe care noi il avem acolo vom face un fel de dig s6-i spunem, termenii tehnici nu-i
9tiu, un fel de
dig pentru a proteja cursul riului mai departe. Cursul rAuluiva trece practic pe partea cu CFR, sI nu mai'vin6 spre
sat. In urma studiilor ficute giin urma m5suritorilor ficute 9i in urma specialigilor care au venit acolo au spus 300 de
metri trebuie sE consoliddm mai puternic pentru cE apa izbind acolo ii va da un alt curs 9i nu va mai fi atdt de mare
presiunea pentru ceilalli 600 de metri care vor mai r5m6ne.
Dl. consilier Juravle I. Vasile: dac5 s-ar putea fdr6ma stdncile acelea.
Dl. primar: asta se intenlioneaz5. St6ncile, rocile acelea care sunt acolo sd se f5rSme, cE altfel nivelul e ridicat
9i nivelul apei care e acolo e format din...nu poate s5pa pe sub st6nci. St6ncile ar trebui s5pate gi trebuie aduse toate
mai incoace, ca apa si aibS c6derea spre CFR. S-au flcut studii geo-topo. S-au f5cut riOicdri acolo de specialigi,
persoane specializate ca sI faci lucrurile astea. A durat, v-am spus, din iulie, august, de c6nd am inceput sE fac toate
demersurile astea pentru acest proiect. Acuma, persoane c;lre se lasS influenlate at6t de u5or ci putem face din
gabion, eu cred ci mai avem gi alte investilii de ficut in comunS, nu... . inleleg urgenta, putem proteja sub forma
asta, dar consider c5...
Dl. pregedinte: decSt nimic, mai bine a9a.
Dl. primar: exact.

Dl' consilier Juravle I. Vasile: nu stiu anul 5sta, dar de la anul dac5 vine dl. Flutur, iard promite cE de la lligc5u

la Ilariu se face hatie.

D-ra consilier Juravle Elena: a fi ultima dat5?
Dl. consilier Juravle I. Vasile: de c6te ori a fost, disculia asta a avut cd de la IligcSu la Ilariu se face hatie.
Dl. pregedinte: acolo e un pic mai str6mt, nu are spafiu unde s5...
Dl. consilier Juravle I. Vasile: dar nu a mai f6cut nimic.
Dl. primar: ii incurcd podul cred cE de la gari.
Se supune la vot proiectul de hotirdre.
9ine este pentru? - 7 voturi
ImpotrivS? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi.
Astfel, HotirSrea privind aprobarea documentaliei tehnico-economice
Faza Studiu de Fezabilitate gi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii 'Amenajare albie r6u Suceava pe o lungime de 900 m in
zona Pintilei-Iligc5u, in comuna Straja, judelul Suceava" a fost adoptati cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hot6r6re privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2019.
Dl. pregedinte: r5m6ne valabilS prima variantS.
Dl. primar: r5m6ne valabilS prima variant5 pe care ali avut-o pentru gedinla de astizi cu toate anexele. Am
discutat cu d-ra secretar5 9i am cbzut de comun acord si nu mai trimitem inc5 o datl documentalia pentru cd nu-gi
avea rostul. O aveli la map5. Ali avut-o azidiminea!5. Este aceeagi. Se p5streazd anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4,
anexa 5 sub forma cilre e, buget, totul e sub aceeagi formi pe care am iniliat-o pentru gedinla ordinar5. Dar, dat fiind
faptul ci trebuie sd votdm gi bugetul, avem facturi, sunt investilii in curs care trebuie finanlate, ne putem g6ndi la
bunul mers al prim5riei, trebuie sE facem c6t mai repede 9i gedinla asta. De asta am gi convocat gedinla asta de
indat6.
Se supune la vot proiectul de hot5r6re
pine este pentru? - 7 voturi
Impotriv6? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.
Astfel, Hot5r6rea privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2019 a fost adoptat| cu
unanimitate de voturi.
Dl. primar: vreau sI v5 mullumesc incd o dat5 pentru participarea dumneavoastri 9i ali v6zut ci interesul a
fost altul, nu...
Dl. pregedinte declartr gedinla inchisS.
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Pregedinte de 9edint5,
Cotos Nicolae
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