ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 11.03.2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa
de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 134/05.03.2010, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 25.02.2010, -iniţiator
primarul comunei ;
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea implicării Consiliului Local Scînteia, judeţul Iaşi în proiectul
„Programul Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti în comuna Scînteia, judeţul Iaşi”, iniţiator primarul comunei ;
3. Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei;
4. Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009, -iniţiator
primarul comunei ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, -iniţiator primarul comunei ;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2010, -iniţiator primarul
comunei ;
7. Diverse.
8. La şedinţa de astăzi participă primarul, viceprimarul, secretarul, un număr restrâns de cetăţeni şi următorii 13
consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr. crt.
Numele
Prenumele
Apartenenţa politică
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alexa
Constantin
P.D.- L.
Aştefanei
Mihai
P.R.M.
Bătrînică
Viorel
P.S.D.
Busuioc
Vasile
P.N.L.
Darabană
Mihai
P.D.- L.
Iftime
Mihai
P.N.L.
Miron
Petrică
P.N.L.
Netcă
Costache
P.S.D.
Rădeanu
Mihăiţă
P.S.D.
Săcăleanu
Silvica
P.D.- L.
Simionescu
Grigore
P.S.D.
Tăcuţanu
Gabi-Ionel
P.S.D.
Tilici
Mirela-Cătălina
P.S.D.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică face prezenţa membrilor
consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa ordinară de astăzi,
apoi dă cuvântul iniţiatorului, domnul primar Fănică Săcăleanu pentru a supune atenţiei ordinea de zi programată solicitând
şi propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 25.02.2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se supune aprobării
procesul verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea acestuia de către oricare dintre
participanţii la şedinţă. Cunoaşteţi de asemenea că în mod constant, procesele verbale sunt afişate la afişierul din holul
primăriei, iar oricine poate consulta procesul verbal şi din dosarul de şedinţă şi chiar şi pe pagina de internet a primăriei
http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţiuni de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare, după puţine
discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de
Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea implicării Consiliului Local Scînteia, judeţul Iaşi în proiectul
„Programul Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti în comuna Scînteia, judeţul Iaşi”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de politişti, medici, profesori navetişti, am idntificat două loturi de
teren, unul de 1000 mp şi celălalt de 1500 mp, pentru construirea unui număr total de 5 case din care 2 cu 2 camere şi 3
cu 3 camere. Terenul este în intravilanul satului Scînteia, face parte din domeniul public al comunei. Chiria se va stabili în
sarcina specialiştilor care vor locui cu chirie. În spatele casei de naşteri (farmacie) şi lângă Postul de Poliţie, în curtea
primăriei vechi. Suntem solicitaţi cu adoptarea acestei hotărâri care va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi.
Chiar astăzi am primit şi macheta de raportare a datelor. Se stipulează şi vârsta de 35 de ani a specialiştilor. În apropiere
este reţeaua electrică, acces la drumuri comunale, este o zonă centrală apa se va rezolva cu fântâni.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: consider că este bine venită o astfel de propunere, dar oare n-avem noi
posibilitatea să mai cumpărăm alte 2.500 mp de teren pentru încă 5 case.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ar fi indicat, mă gândesc la satul Boroseşti, unde ar mai fi loc de 2 case, dar
această procedură necesită timp. O să mă adresez Instituţiei Prefectului şi vom vedea. De-ar da Domnul să se
construiască măcar 5 case.
Domnul consilier Miron Petrică: şi eu cred că mai putem identifica şi alte loturi de teren pentru că este păcat să
pierdem 5 case.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: propun să mergem pentru 10 case şi ulterior să identificăm terenurile, cred
că în satul Boroseşti ar mai fi loc pentru alte 4 case.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr nu este o propunere rea, să încercăm identificarea şi a altor
suprafeţe de teren.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: se abţine.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de
Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii şi având în vedere punctele de vedere formulate se aprobă şi acest proiect de hotărâre cu
unanimitate de 12 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei pe anul 2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă rog să-mi permiteţi să vă prezint sucint raportul de activitate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: am ascultat cu suficintă atenţie raportul primarului, apreciez că suntem o primărie
bună.
Domnul consilier Iftime Mihai: activitatea desfăşurată de executiv în anul 2009 este de lăudat. Chiar dacă nu sunt şi
celelalte realizări de anul trecut, una peste alta, realizările sunt mai mult decât cele aşteptate. Din acest considerent nu
putem spune că n-a fost bună voinţă. Realizările sunt utile pentru locuitorii comunei, faptul că banul public a fost bine
chibzuit la cheltuieli, se vede, au primit girul de legalitate al deconturilor. Poate că a fost şi un an dinainte şi de după
alegeri, dar având în vedere echipa pe care o conduce domnul primar, avem garanţia că vom avea rezultate bune şi în
continuare. Chiar dacă încă nu s-au început unele lucrări şi mă refer la Căminul Cultural, am observat că sunt avute în
atenţie pe lista de investiţii din acest an. Ne-ar face şi nouă cinste dacă şi Căminele culturale vor fi realizate în viitorul
apropiat. În principiu am fost cu toţii de acord cu ce a propus domnul primar, dacă şi anul acesta domnul primar va dovedi
o deschidere mai mare spre învăţământ, şi dacă vom achiesa cu toţii la continuarea lucrărilor la şcoli, un wc. la Scînteia,
şi altul la Tufeştii de Sus, dar poate vom primi şi de la judeţ sprijin cu sume de bani, atunci ne vom putea concentra
ulterior pe alte obiective. Singura mea dorinţă şi a locuitorilor comunei dar sunt sigur şi a domnului primar ar fi aceste 2
grădiniţe din Scînteia şi Boroseşti unde sunt probleme cu termoizolaţia şi căldura, care necesita modernizări. O altă
rugăminte ar fi, de identificat sume şi manoperă pentru nişte spaţii amenajate pentru joacă în curţile acestor instituţii. În
rest anul acesta nu am avut de suferit la nivelul instituţiilor şcolare din pricina lipsei fondurilor. Am avut o colaborare foarte
bună şi toate au conjugat spre realizările evidenţiate de domnul primar. Implicarea Consiliului local a fost şi pentru
susţinerea familiilor afectate de catastrofa feroviară, am stat la dispoziţia celor care s-au interesat de aceste familii şi am
făcut orice a fost posibil spre binele acestora.
Domnul consilier Miron Petrică: activitatea principală la grădiniţă este jocul, trebuie cu grijă să dotăm curţile cu
diverse spaţii de joacă, şi mă refer la balansoare, topogane, ş,a.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu chiar mă gândeam cu ce priorităţi să mergem anul acesta, dar m-am gândit
la marile investiţii, cred că nu este o problemă un parc de joacă pentru copii, dar mai sigur anul viitor. Vedeţi că acum
trebuie să se construiască case pentru specialişti, dacă este să vorbim de priorităţi.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de
Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi şi anume:
4. Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cedez cuvântul domnului contabil.
Domnul contabil Ifteme Sorin: domnilor consilieri în anul 2009 am avut un buget de 4.695,23 mii lei, ca plan. Ca
realizări am avut 4.247,52 mii lei. S-a realizat încasarea impozitelor în jur de 100%. Diferenţa dintre plan şi realizat au fost
subvenţiile, care nu au fost alocate integral. Toate cifrele le-aţi primit şi dumneavoastră. Urmează prezentare cifrelor
execuţiei bugetare în totalitate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: apreciez că execuţia bugetară încheiată cu excedent este de lăudat. Se pot face
unele schimbări anul acesta, printr-un buget echilibrat. Sperăm ca toată ţara să scăpăm de criza şi rezultatele să fie şi în
beneficiul nostru.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: vorbesc acum în calitate de consilier. Deşi se putea mai mult, chiar dacă
eu ca viceprimar sunt din partid diferit cu domnul primar. Am să punctez câteva probleme. Am votat cu toţii acel kilometru
de asfalt spre Boroseşti. Despre proiect, ştiţi că am pierdut din start 10 puncte pentru că s-au schimbat regulile de
evaluare în timpul jocului. Anul acesta ar trebui făcute cele 3 poduri din Boroseşti la Rangu, Găină şi Tăcuţanu, care nu
au fost prinse pe lista de investiţii. Grădiniţa din Boroseşti este mai îngrijită, dar duşumelele sunt foarte vechi, domnul
director a început să construiască un scrânciob, dar are nevoie de sprijin pentru a-l finaliza. Biserica de la Boroseşti a
primit mai puţine fonduri de la consiliul local decât celelalte parohii. Problema ar fi de schimbat tabla de pe acoperiş.
Domnul consilier Iftime Mihai: în ce priveşte execuţia bugetară sunt de acord cu ea.
Domnul consilier Miron Petrică: aş dori să cunosc dacă am avut vreun control de la instituţiile financiare.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu ştiu că este o recomandare în privinţa bisericilor din lemn să se construiască
numai din beton pentru a limita riscul de incendii. Aş dori să-l critic pe domnul viceprimar, pentru că atunci când sunt
situaţii de urgenţă să se asigure prezenţa muncitorilor angajaţi la legea 76/2002, care să intervină când este necesar iar
ulterior să beneficieze de tip liber.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aici într-adevăr avem o problemă cu domnul Pancu Aurel, angajatul nostru. În
ultima vreme am avut mai multe discuţii cu el, dar după asta iar o lua de la capăt. Nu sunt eu omul care să iau măsuri
drastice, dar chiar nu ştiu ce se întâmplă cu el.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dacă vă mai amintiţi, am avut o discuţie cu domnul primar atunci când a fost
reangajat după ce nu a mai fost reales viceprimar. Dar toate acţiunile pe care le-a ordonat primarul nu le-a dus la bun
sfârşit. Eu propun să-l invităm la o şedinţă să discutăm cu el. Să vedem poate suferă de ceva şi noi nu ştim, că boala nu
ocoleşte pe nimeni.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este o problemă care cade în sarcina mea, voi mai discuta cu el, să văd ce
angajamente poate să-şi ia.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: am auzit atâtea despre grădiniţa Tufeşti, dar eu cunosc foarte bine că nu
arată atât de rău. Observ că fiecare consilier solicită fonduri pentru satul de provenienţă. Toată lumea solicită tichete
cadou, dar dacă se explică motivat, se înţelege. Am încredere în consiliul local că va aloca bugetul aşa cum se cuvine.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu va rog să observaţi că s-a intervenit la toate şcolile, cu diverse investiţii.
Pentru un învăţământ de calitate trebuie să se creeze o infrastructură corespunzătoare. Măcar pentru o instituţie şcolară
dacă am mai primi fonduri ar fi un pas înainte.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de
Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnului contabil.
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Domnul contabil Ifteme Sorin: domnilor consilieri pentru anul 2010 s-a preconizat un buget de 5.183,90 mii lei, pe
care le-am alocat conform proiectului pe care-l ştiţi. Voi prezenta totuşi din nou cifrele pentru a le revedea încă odată.
Domnul consilier Iftime Mihai: am mai discutat şi la şedinţa din luna februarie, despre alocarea bugetului, afară de
alte modificări pertinente intervenite pe parcurs. Dacă ar fi posibil aş solicita pentru termoizolat la grădiniţă. Dacă nu sunt
şanse pe proiectul depus pe Măsura 3.2.2., mergem cu proiectul, dar dacă nu, vă rog să mă sprijiniţi cu fonduri. Trebuie
sursă de apă, iluminat şi celelalte. Poate şi pentru celelalte grădiniţe se vor găsi posibilităţi de a rupe fonduri de la alt
capitol, acum sau la o ulterioară rectificare.
Bursele pentru navetă, pentru orfani şi sociale sunt în număr de 146.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: cred că suntem singura comună care vorbeşte de burse de navetă. Nu aş
pune în discuţie moralitatea părinţilor, care stau pe unde nu trebuie, ar trebui să facem nişte anchete sociale să ne
edificăm asupra beneficiarilor. Cred că cei 3 directori de şcoli ar trebui să fie abilitaţi să stabilească aceste drepturi,
fundamentate pe o analiză chibzuită.
Domnul consilier Iftime Mihai: cred că este vorba despre elevii care fac naveta în lipsa dotării cu microbuz şcolar.
Dar de la nivelul Inspectoratului s-a dispus ca această cheltuială să cadă în sarcina autorităţilor locale. Dar avem şi 5-7
elevi din comunele vecine.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: dacă sunt bani nu credeţi că ar trebui să avem latitudinea de a face şi altceva cu
ei, dat fiind faptul că unii părinţi sunt preocupaţi cu alte activităţi.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: avem de reparat şi autospeciala P.S.I., care este un model mai vechi,
pentru care a fost necesar să facem comandă de piese, se impun alocări de fonduri şi pentru aceasta.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem din ce în ce mai multe sarcini, cum ar fi laptele praf pentru sugari, cornul
şi laptele, acum bursele şcolare. Toate aceste reglementări sunt cu caracter de recomandare. Nu-mi convine să alocăm
fonduri pentru copiii comunităţilor vecine, parcă nu este echitabil. Eu aş propune să alocăm o anumită sumă în care să se
încadreze toate bursele, pe criterii stabilite de directori. Suntem într-o perioadă de criză financiară, vor fi diminuate
anumite venituri salariale, dar avem în acelaşi timp şi cel mai mare număr de bursieri de circa 150. Alte comune au o
medie în jur de 70 de beneficiari.
Domnul consilier Iftime Mihai: pentru că suntem cu toţii prezenţi, aş dori să aflu din start opinia dumneavoastră
privind acordare burselor numai pentru elevii noştri.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: dar cred că a fost clarificat deja, sigur că nu suntem de acord pentru acordarea
burselor elevilor din celelalte comune vecine.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de
Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul consilier Miron Petrică: propun să respectăm ordinea alfabetică, şi propun pe domnul Netcă Costache.
Nemaifiind şi alte propuneri, domnul Netcă Costache este ales pentru funcţia de preşedinte de şedinţe pentru
trimestrul II anul 2010.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul consilier Simionescu Grigore: domnule primar ar mai trebui nişte piatră în dealul Bodeştilor.
Doamna consilier, asistent social, Harabagiu Sorina: vă solicit sprijinul pentru soluţionarea cazurilor sociale de pe
plan local. Trebuie discutat cu ei, este foarte greu. Avem pe Creangă Ştefana, care trebuie operată de cornee în Italia.
Trebuie să ajutăm financiar familia cu transportul fetiţei, a bunicii.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă recomand să publicaţi nişte anunţuri în acest sens în toate satele comunei.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte mulţumeşte pentru participare si declară închisă şedinţa.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Miron Petrică

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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