ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA STRAIA

PROCES. VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliului local al comunei Straja din data de 28.06.2019
Consiliul local al comunei Straja a fost convocat in sedin[E ordinarS pentru data de 28.06.2019, ora
14:00 la sediul Prim5riei comunei Straja prin Dispozilia primarului nr. 87 din 21.06.2019.
A fost convocat un numSr de 13 consilieri locali in funclie.
Sunt prezenli toti membrii consiliului local.
La gedin!6 particip5 primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
Particip5 gi 3 cetiteni. Este prezent dl, Ursulean Ioan Corneliu, a c5rui cerere este ?nscris5 pe
ordinea de

zi.

Pregedinte

!

-

de gedintd este dl. consilier Popescu Marcel-Dumitru, care

prezentarea ordinii de zi.

deschide gedinta cu

Dl. primar: domnule pregedinte, dac5 imi dali voie, inainte si supuneli ordinea de zi, solicit
zi cu Proiectul de hot5r6re privind rectificarea bugetului local de venituri 9i
cheltuieli pe anul 2019 9i Adresa venitl din partea Prefecturii nr. 3600 din 27.05,2019 referitoare la
suplimentarea ordinii de

hot6r6rile consiliului local de nr. B la nr. 11 din anul 2019. DacS sunteli de acord, supuneli la vot.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Contra? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi.
Astfel, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobat5 cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Cine este pentru? - 13 voturi.
Contra? - 0 voturi
Ablineri? - 0 voturi.
Astfel, ordinea de zi a fost aprobat5 cu unanimitate de voturi.
DupE aprobarea ordinii de zi secretarul comunei solicit5 consilierilor sd anunle dac5 se aflS in
conflict de interese sau stare de incompatibilitate,
Doamnele consilier P6tr5ucean Maria-Paraschiva gi Juravle Ana anun!5 ci se afl5 in conflict de
interese fa!5 de Proiectul privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul 2019, motivat
de faptul ci exist5 gi prevederi bugetare pentru gcoal5.
Se trece la pct. 1 Supunerea sp.re aprobare a procesului-verbal al gedinlei ordinare a consiliului
local din data de 30.05.2019, ora 15:00.
Cine este pentru? - 12 voturi.
Contra? - 0 voturi
Ablineri? - 1 voturi: P5trtucean Maria-Paraschiva.
Astfel, Procesul-verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de 30.05.2019, ora 15:00 a
fost aprobat cu 12 voturi "pentru" gi 1 "abtinere".
Se trece la pct. 2 - Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al gedinlei de indati a consiliului
local din data de 30.05.2019, ora 16:00.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Contra? - 0 voturi
Ablineri?
6 voturi: Juravle A. Vasile, $tirban Ioan, $ofl5u Ovidiu-Vasile, Juravle V. Vasile,
Pdtr5ucean Maria-Paraschiva gi Juravle Ana.
Astfel, Procesul-verbal al gedinlei de indat5 a consiliului local din data de 30.05.2019, ora 16:00 a
fost aprobat cu 7 voturi "pentru" 9i 6 "ab!ineri".

-

-

Dl. primar: domnule pregedinte, daci sunteli de acord

si

supuneli la vot proiectul privind

rectificarea bugetarS.
Se supune la vot Proiectul de hot5rire privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe
anul 2019.
Cine este pentru? - 7 voturi.
Contra? - 0 voturi
Ablineri?
4 voturi: Juravle A. Vasile, Stirban Ioan, $ofldu Ovidiu-Vasile 9i Juravle V. Vasile.
Doamnele consilier Pitriucean Maria-Paraschiva 9i Juravle Ana nu au participat la vot.

-

-

Se trece la urmStorul proiect de hotSr6re Proiect de hotirire privind transformarea unei funclii
publice de execulie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Straja Compartimentul
hnanciar-contabil, ca urmare a piomovdriiin clasi a funclionarului public, precum 9i stabilirea salariului de
baz5 aferent funcliei in care promoveaz6.
Dl, primar: domnule pie$edinte, inainte de a supune la vot, dali-mi voie si intervin pufin' Vreau sE
intreb legat de acest proiect. D-ra secretar, au fost convocali to[i membrii comisiei?
Secretarul comunei: da
Dl. primar: da?
Secretarul comunei: de ce?
Dl. primar: nu gtiu de ce nu au fost prezenli tofi membrii comisiei.
Secretarul comunei: haideli s[-i intrebdm. Nu au fost prezenli domnii Popescu Marcel-Dumitru 9i

-

Popescu Ilie.

Dl. consilier Popescu Ilie: nu ne-a informat nimeni.
Secretarul comunei: vreli si vE aduc lista de convocare a comisiei semnati de dumneavoastr5?
Dl. consilier Popescu Ilie: da, dar nu ne-a spus pentru ce, la ce ora 9i c6nd.
Secretarul comunei: in primul\6nd, convocarea comisiei nu este a secretarului comunei, este a
pregedintelui comisiei.
Dl. consilier Popescu Ilie: nu ne-a anunlat nimeni.
Secretarul comunei: aveli semn5tura de convocare pentru comisie. Vd aduc acum lista.
Dl. consilier Popescu Ilie: nu ne-a spus la ce or5, c6nd...cum.'.

Secretarul comunei: aveli totul scris pe h6ftie. Dupd aceea, vorbili cu pregedintele 9i secretarul
comisiei, nu cu mine.
D-ra consilier Juravle Ana: a fost trimisi convocarea pentru gedin!5 in acelagi timp cu convocarea
pentru gedinla ordinarS.
Secretarul comunei prezintd lista de convocare a comisiei semnat5 de luare la cunogtinld de toli
membrii comisiei.
poate, de a
Dl. primar: d-ra secretar, cred cE s-a fdcut o confuzie. Nu au fost atenli. Solicit, dac5 se
nu
se
mai creeze
si
bine,
fi
foafte
Ar
inainte.
de-acum
telefonic
ruga pregedinlii de comisii s5 spunS 9i
astfel de situalii.
Se supune la vot proiectul de hot5rSre.
Cine este Pentru? 13 voturi'
Contra? - 0 voturi
Abtineri? - 0 voturi.
Astfel, Hot5rSrea privind transformarea unei funclii publice de execu tie din cadrul aparatului de
promovdrii in
specialitate al primarului comunei Straja Compaftimentul flnanciar-contabil, ca urmare a
promoveazd
a
ciasl a funclionarului public, precum gistabilirea salariului de bazd aferent funcliei in care

-

-

fost adoptatd cu unanimitate de voturi.
Se trece la urm5torul punct - Cererea nr. 4056 din 19.06.2019 a numitului Ursulean loan-Corneliu,
in
din comuna Straja, judetul ducearu, prin care soliciti cump6rarea unei suprafele de 5 ari, teren situat
preempliune'
comuna Straja, zona Jitirie, cu exercitarea dreptului de
Dl. primar: domnule pregedinte, dac5 imi dali voie si intervin. Avind in vedere cE dl. Ursulean Ioanprezinte, daci
Corneliu este aici in siti, c6t si raptut ci a adresat aceast6 cerere...inainte de a-l ruga s5-9i
cE
comunicali'..gtiu
rog
s6-mi
vE
sH
o
secretar6,
in
cerere...d-ra
pu
iuru nu tela atins
mai are alte puncte
pentru
inchiriere
acea
demersurile
fi
ar
loan.
Care
Pintescu
lui
a
o
cerere
a rlmas din gedinla trecut5 tot
gedinlE ulterioarS,
de teren p" iare el o solicitS? DacE putem acum sI dam r5spuns, bine, dac5 nu intr-o
aprobare a
aceasti
posibil5
cumpSrare,
aceasti
va
fi
dac5
Uisulean,
domnului
iat si orbe expunerea
pentru
Ursulean.
pentru
c6t
Pintescu
at6t
9i
cump5r5rii de teren,
Domnule Ursulean, vi rog s5 spuneli.
pus o cas5. Casa
Dl. Ursulean toan-dorneliu: avem o bucatS de pim6nt acolo pe care fratele meu a
e in stadiu de finalizare, cu permisiunea domnului fost primar, actualul vice.
Dl. viceprimar: Permisiunea, cum?
Dl. Ursulean loan-Corneliu: adicS ne-afi spus sH ddm drumul la construclie ci se fac actele ulterior.
Fratele
Dl. viceprimar: sH intr6m intr-un dialog, dar nu ne ced6m, cH azi sunt prea bine sE m5 ceft'
tiu nu a venit niciodatd la mine s5-mi spunS ci vrea st construiasci sau s5...
Dl. Ursutean Ioan-Corneliu: am fost eu cu fratele meu in birou la dumneavoastrS'
Dl. viceprimar: dumneavoastrd reprezentali pe fratele dumneavoastrS, noi vorbim conform
pia!5. Aveli procurd de
actelor, din 2017. Deci, noi p6n[ in 2017 nu avem ce.s6 discutim, cE nu suntem la
la fratele dumneavostri?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: am procurd de la fratele meu'
Dl. viceprimar: m-am uitat un pic pe cererea asta. $tiu cE e f6cuti tendenlios de cdtre domnul

il

primar.

Dl. primar: vedeli ce acuzalii aduceli, Domnule viceprimar aveli grijt ce acuzalii aduceli.
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: am r5spuns eu. E f5cut5 de mdna mea.
Dl. viceprimar: dumneavoastrS il reprezentali pe fratele dumneavoastrd din 2017. P6ni
dumneavoastr6 nu l-a!i reprezentat pe fratele dumneavoastrS.
Dl. Ursulean loan-Corneliu: 9i dac5 nu l-am reprezentat, ce se int6mpl5?

in

2017

Dl. viceprimar: din cererea care este rezult6 faptul c5 aveli nigte teren acolo, familia
dumneavoastr5, aga scrie in cerere.
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: da.
Dl. viceprimar: dumneavoastri gtili al cui e terenul 5la?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: ce sd gtiu?
Dl. viceprimar: al cui e terenul 5la?
Dl. Ursulean loan-Corneliu: da, al ptrinlilor mei.
Dl. viceprimar: gi atunci ce treabd are consiliul local cu p5rinfii t5i?
Dl. Ursulean loan-Corneliu: fratele sE aibS trecerea la p6m6ntul pe care il am.
Dl. viceprimar: dac6 terenul Ssta e al pirinlilor t5i, ce treab5 are consiliul local cu terenul vostru?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: cuqonsiliul localavem treabi cu terenul pe care e casa, cE nu s-a putut
face autoriza$ie.
Dl. viceprimar: al cui e terenul pe care este amplasat5 casa?
Dl. Ursulean loan-Corneliu: acum, la ora actual5?
Dl. viceprimar: da.
Dl. Ursulean loan-Corneliu: nu 9tiu.
Dl. viceprimar: al cui a fost 9i al cui este acum?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: dumneavoastri mi-ati spus sE fac casa, cE actele se fac pe urmd.
Dl.viceprimar: nu, nu.
Dl. Ursulean loan-Corneliu: intre timp, s-a tras curentul. Noi avem curent acolo. Cum s-a tras
curentul dac6 nu sunt acte? Noi am crezut cE se fac acte.
Dl.viceprimar: domnule Nelu, ai citit contractul cu E-ON?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: da.
Dl.viceprimar: 9i ce scrie?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: e acolo. Nu pot sE lin minte tot contractul. Contractul e anexat la
cerere.

Dl.viceprimar: Fratele dumneavoastri a ficut demersurile la E-ON, E-ON care e o flrmd privat5, nu
de stat, A solicitat probabil un control sau ce a solicitat el, nu md intereseaz5 pe mine ce aveli voi acolo,
iar amplasamentul din contract e de la 977.
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: 5la e ficut si vinS facturile acolo. NU puteau si vinE ci nu e numn5r de
cas5.

Dl. viceprimar: vorbim de contract. Ai alt contract pe numele fratelui dumneavoastr6 la altd cas6?
Dl. Ursulean loan-Corneliu: am contract gi eu care e pe pdmint pe care nu este cas5. $i normal cH
e la un num5r de casi sE vinb factura. CE daci acolo nu e numir de cas5, nu poaste si stea nimeni acolo,
clar.

Dl.viceprimar: nu intr5m in discufii, Vrei s5 discutim, vii in birou. Te agtept 9i discut5m absolut
orice. $i eu igi pot aduce zece maftori sd spun5 cE (...). Eu ce-am v5zut in cerere, pot s5-!i aduc si eu 10
martori.,.casa ali incepu s5 o construli in 2016
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: din 2015. Dact contractul e f5cutin 2015...
Dl. viceprimar: dar nu are treab5 contractul. Eu pot sE fac contract 9i pe un gopron, vine gi imi pune
contor giin Poiana Cerbului. E problema contractului sau e problema construcliei casei?
Dl. primar: eu cred cE contractul se dE in baza unei autorizalii de construclie.
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: se poate demonstra cE e fdcutS din 2015. Eu vreau s5 cump5r terenul.
Dl. viceprimar: dumneavpastr8 aveli procur6, e legald, nu o contest6 nimeni. ln anul 2O!7, am
v5zut pus la mapS un proces-verbal de contravenlie de la Inspectoratul de Stat in Construclii. La acest
proces-verbal de contravenlie, cE am vdzut cE ali plStit gi amendS, s-a dat acolo de cdtre inspectoul Hij un
termen in care fratele dumneavoastri si intre in legalitate cu construclia. Din 2017 p6ni in 2019?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: am fostin termenul 5la giam fdcut cerere. I-am dat-o domnului Adrian.

Dl. viceprimar: 9i in 2015 9i in 2016 9i in 2019 pentru autorizalia de construire, pentru orice
autorizare de construcfie sau demolare rdspunde domnul Adrian. Pentru asta este inspector la Urbanism.
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: domnul Vasile Cotos c6nd a venit sd fac5 proiectul, dumneavoastrd ali
zis cE se poate face. Proiectuls-a f5cutin 2015 gi eu am foilea alea.
Dl. viceprimar: am inleles. Pe scurt, ce vrei?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: vreau sE cumplr p5m6ntul s5 intru in legalitate.
Dl. viceprimar: si cumperi p5m6ntul primarul trebuie s6-!i fac5 documentalia cum i-a f5cut lui Cotos
Vasile. Consiliul local nu poate aproba o cerere...

Dl. primar: dar de ce s5-i fac eu dac5 tot din 2015 e lucrarea? De ce nu i-a!i dat atunci? De ce l-a!i
incredinlat pe om si-gi fac5 lucrarea 9i eu acuma trebuie sE iniliez proiect.
Dl. viceprimar: proiect, daci vrei si-ivinzi terenul.
Dl. primar: de ce i-ai dat voie si construiascS casa?
Dl. viceprimar: ai ceva documente?
Dl, primar: ce spune omul.
Dl. viceprimar: de ce nu-l ajuli ci doar !i-a lucrat la cas5. Am mers eu 9i i-am misurat teren acolo
s5-9i punS cas5 9i i-am spus pune-li casi aici?
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: dar de unde gtili dumneavostr5 c5 i-am lucrat la casS?
Stili cd in hSrtiile alea in care eu am plStit amend5 scria exact cuvintete astea? Ali fdcut-o
dumneavoastrS? Ali f5cut asta 9i am plStit amenda? CE am lucrat la domnul primar. Exact asta scria. C6nd
am pl5tit mi-a ar6tat pl6ngerea. Exact asta scria ce ati spus dumneavoastri.
Dl. viceprimar: vezi cE in Straja sunt 5000 de locuitori.
Dl. primar: da, dar numai unul e T6rnoagd.
Dl. viceprimar: giin cerere m-ai acuzat, Nelu, 9i acuma mi acuzi.
Dl. Ursulean Ioan-Corneliu: nu v-{n acuzat cu nimic.
Dl. viceprimar: ca sd aprob5m v6nzarea terenului trebuie documentafia pe care poate sE o initieze
numai primarul, prin lege, pentru ct face pafte din domeniul public sau privat. Cu asta am inchis disculia,
Vrei sE discutSm intre patru ochi, oric6nd.
Pregedintele declart inchis6 gedinla.

Preqedinte de gedint5,
Popescu Marcel-Dumitru
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