ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRA'A

PROCES. VERBAL
al gedintei de indatd a Consiliului local at comunei Straja din data de 30.05.2019, ora 16:00
Consiliul local al comunei Straja a fost convocat de indat5 in gedin!5 pentru data de 30.05.2019, ora
16:00 la sediul PrimEriei comunei Straja prin Dispozilia primarului nr. 82 din 30,05.2019.
A fost convocat un num5r de 13 consilieri localiin fungie.
Sunt prezenli 7 consilieri.
Lipsesc nemotivat: Juravle A. Vasile, Juravle V. Vasile, $ofl5u Ovidiu-Vasile, gtirban Ioan, Juravle
Ana 9i Patraucean Maria-Paraschiva. Prezenla majoritatSlii consilierilor in funclie este asiguratS.
La gedin!5 participE primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
Pregedinte de gedint6 este dl. consilier Popescu Marcel-Dumitru, care prezint6 proiectul 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.
DupE aprobarea ordinii de zi secretarul comunei soliciti consilierilor s5 anunte dacd se aflS in
conflict de interese sau stare de incompatibilitate.
Nu se anunlt astfel de cazuri.
Se trece la pct. 1 Proiect de hotirSre privind aprobarea contului anual de execulie a bugetului
local pentru anul 2018.
Nu sunt discufii. Se supune la vot.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Ablineri? - 0 voturi

-

Contra? - 0 voturi.
Astfel, Hot6rdrea privind aprobarea contului anual de execulie a bugetului local pentru anul 20lB a
fost adoptatS cu unanimltate de voturi.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hot5r6re privind aprobarea documentaliei tehnico-economice
Faza
Studiu de Fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii 'Amenajare
trotuare in comuna Straja, judelul Suceava, de la Cotos Petru(Ghidale) p6n5 la Ursulean Vasile(Juhan);.
Nu sunt disculii. Se supune la vot.

-

Cine este pentru? - 7 voturi.
Contra? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.

-

Astfel, Hot5r6rea privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Faza Studiu de Fezabilitate
9i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii "Amenajare trotuare in comuna Straja,
judelul Suceava, de la Cotos Petru(Ghidale) pdnb la Ursulean Vasile(Juhan)" a fost adoptat5 cu
unanimitate de voturi.

Se trece

la pct. 3

-

Proiect de hot5r6re privind aderarea Comunei Straja, judetul Suceava

la

Asocialia Comunelor din RomSnia,
Nu sunt disculii. Se supune la vot.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Contra? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.

Astfel, Hot5r6rea privind aderarea Comunei Straja, judetul Suceava la Asocialia Comunelor din
Rom6nia, a fost adoptat5 cu unanimitate de voturi.
Se trece la pct. 4 Proiect de hotir6re privind asigurarea exercit5rii activitSlii de audit public intern
in sistem de cooperare.
Nu sunt disculii. Se supune la vot.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Contra? - 0 voturi
Abfineri? - 0 voturi.

-

Astfel, HotErdrea privind asigurarea exercit5rii activitSlii de audit public intern

in

sistem de

cooperare a fost adoptatd cu unanimitate de voturi.

Dl. primar: domnule pregedinte, da$-mi voie sE intervin asupra a doud puncte, dacd se poate. Vreau
de distribulie ap5 potabilS in lungime

si v5 aduc la cunogtin!5 faptul c5, legat de proiectul inlocuirii relelei

de cca 700 m in comuna Straja, judelul Suceava, in devizul general, la capitolul pentru asigurarea
utilit5lilor necesare obiectivului de investilii s-a strecurat o gregealS gi au trebuit modific5ri f6cute din
partea proiectantului 9i am solicitat acest lucru, iar acest capitol a suportat modificarea in sensul cE toate
sumele cuprinsein capitolul 2 s-au mutatin capitolul 4- Cheltuilei de investilii pentru investilia de bazt gi
cap.4,4.1 si toti indicii care corespund capitolului 4. Asta fiind modificarea, pentru cE ni s-a solicitat din
partea celor care au intocmit proiectul pentru procedura de licitalie. Iar la proiectul pe care l-am discutat
in gedinla trecut6 cu privire la sumele necesare in cazul in care avem la amenajarea digului de la Pintilei
p6n5 la Iligc5u...gtifi cE in gedinla trecuti, am avut tot o gedin!5 deindatS unde am pus pe ordinea de zi
acest proiect. Au fost cdteva obieclii cu privire la faptul cE s-a solicitat proiect pe gabioane gi am venit cu
un centralizator asumat de cdtre proiectant cdt ar costa investilia in cazul in care s-ar ajunge la gabioane.
D-ra secretarS, o sE aveli c6te o copie gi vd rog sE ad5ugali la dosar, la dosarul gedinlei acesteia sau la
documentalia proiectelor respective aceste modific5ri. La proiectul cu apa modificarea la devizul general.

lnafar5 de aceast5 modificare nu sunt alte modificiri. Nu s-a modificat suma, doar s-au mutat din
capitolul 2 in capitolul 4, iar la dig am venit 9i cu sumele necesare pentru gabioane. Proiectul, cum 9tim, in
gedinfa trecuti a fost aprobat aga cum a fost propus inilial cu anrocament pe o lungime de 300 de metri,
urm6nd ca cel5lat material sE fie pentru restul lungimii. Totodat5, legat de aceastS gedinlE 9i de gedinta
trecutd a9 vrea si precizez faptul ci nu mi se pare normal str nu avem comisie de specialitate care sE se
intruneasc5 la gedinle.
Dl. consilier Luchian Mircea: cum se procedeazS? De exemplu, o sE fim in situatia: dact comisia de
buget nu se intrunegte, automat tot trebuie fdcut5 alt5 gedinlE de indat5 pentru aprobarea celorlalte...
sau aprobarea sau neaprobarea, sau indiferent cum ar fi. Comisia de buget-finanfe inseamnd cE nu mai
existS. Care e procedura? Se poate alege alt...se pot stabili alte comisii? $ti!i ceva d-ra secretard, de
exemplu, in cazulin care nu se mai face gedinla de comisie?
Secretarul comunei: reorganizarea comisiei economice este prev5zut5 in proiectele de hot5rdre de
validare a celor doui mandate.
Dl. primar: validarea celor doua mandate, la ce vE referili?
Secretarul comunei: cei doi supleanli.
Dl. primar: nu. Domnul Luchian...
Dl. consilier Luchian Mircea: referitor la comisia de buget-finanfe.
Secretarul comunei: eu vE spun ce proiecte de hot6rire sunt deja intocmite. Cei doi consilieri c5rora
le-a incetat mandatul f6ceau parte am6ndoi din comisia economic5. Reorganizarea comisiei economice era
prevdzutS in proiectul de hot6r6re cu validarea mandatelor.
Dl. primar: am infeles. Si pot fi modificate toate comsiile sau doar comisia economicS?
Secretarul comunei: printr-o hot5r6re de consiliu local, dacl se doregte reorganizarea comisiilor.
Dl. primar: s5 except5m faptul ci avem organizarea comisiilor pentru validarea mandatelor. Ne
referim acum la o hotir6re de a reorganiza comisiile de specialitate.
Dl. consilier Luchian Mircea: trebuie douS treimi din...
Dl. primar: nu
Secretarul comunei: asta ar insemna ca s5 ficeli abstraclie de tot de cei doi consilieri care sunt
propusi de c5tre partid pentru validare.
Dl. primar: am infeles. tn cazul acesta vom avea gedinle probabil... dacd domnul pregedinte al
comisiei de buget a spus cd nu se va mai intruni...
D-ra consilier Juravle Elena: unii trebuie s5 respecte legea, unii nu.
Secretarul comunei: regulamentul propriu de organizare 9i funclionare a consiliului local prevede ci
din fiecare comisie face parte c6te un consilier, adic6 la Straja fiind un num5r de 15 mandate, cu trei
comisii, c6tre trei mandate pentru fiecare comisie.
Dl. primar: c6te cinci,
Secretarul comunei: cdte cinci mandate, pardon, pe cele 3 comisii.
Dl. primar: alte discufii, dacd mai sunt?
Dl. presedinte declari gedinla inchisS.

Pregedinte de gedin$5,
Popescu Marcel-Dumitru
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