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Ca reprezentant al cetatenilor din comuna Scanteia validat fiind dupa alegerile din iunie 2008 in
conformitate cu legea 215/2001 art. 52 si cu statutul alesilor locali activitatea mea s-a desfasurata pe
patru coordonate:
a)activitati desfasurate in cadrul sedintelor consiliului local Scanteia
b)activitati desfasurate in cadrul sedintelor pe comisii,unde sunt secretar al comisiei III.
c)activitati desfasurate ca si consilier local in mijlocul cetatenilor.
d)activitati desfasurate in cadrul filialei teritoriale ale PNL Scanteia fiind presedinte PNL.
Sunt secretarul comisiei III comisia juridica ,ordinea publica ,drepturile omului si libertatile
cetatenesti.In aceasta calitate permanent m-am preocupat ca ordinea de zi sa fie binecunoscuta de
membrii comisiei sa fie bine axata in cadrul legal exisitent si in final hotararea probata de plenul
consiliului local sa fie legala din toate punctele de vederere.
Am participat la toate sedintele consiliului local Scanteia la toate sedintele am luat cuvantul si mai
toate propunerile mele au fost discutate si aprobate de plenul consiliului local Scanteia.
Am avizat toate proiectele de hotarari dupa ce impreuna cu membrii comisiei ne-am pus de acord.
In cadrul celor 12 sedinte din anul 2009 au fost analizate,discutate,avizate toate proiectele de
hotarari intiate de primarul comunei cu mici ajustari. S-au discutat si avizat proiectele de hotarari privind
parteneriatul cu ARSACIS-IASI-APA-VITAL-SA-IASI pentru aductiunea apa potabila in toate
satele,canalizare etc.
Proiectul de hotarare privind lucrarile preliminare pentru racordarea satelor din comuna Scanteia
la conducta de gaz care trece prin comuna Scanteia.
Proiectul de hotarare privind programul de gospodarire si infrumusetare a satelor in 2010.
Proiect de hotarare privind bugetul pe 2010.
Proiect de hotarare privind protectia mediului si altele.
In calitate de consilier local am avut multe intalniri cu cetatenii comunei Scanteia de la care am
retinut urmatoarele:
a)La piata din comuna Scanteia trebuie facut o modernizare cat mai rapida aspect pe care l-am
pus in vederea executivului si deja exista un proiect de hotarare de modernizare in anul 2010.
b)Sa stabileasca cat mai rapid locul unde sa se depoziteze gunoaiele, resturile menajere
etc.Le-am explicat ca suntem in parteneriat cu Salubris Iasi unde am convenit ca in cel mai scurt timp sa
construim platforme betonate,imprejmuite unde sa se depoziteze gunoiul de la populatie.
Acest lucru este deja prins in proiec de hotarare 2010.
c)Sa se disponibilizeze sume de bani proveniti de la APIA si cetateni-crescatori de animale pentru
constructia unor adaposturi si cumpararea de ingrasamant pentru pasune,aspest realizat deja in acest an
2010 prin aprobarea unui proiect de hotarare pe 2010.
d)Constructia unor camine culturale acolo unde nu sunt:Ciocarlesti,Bodesti,Tufesti,Lunca Rates
si Rediu si renovare pentru cele din satul Scanteia si Borosesti.
e)Exista prevazut in bugetul pe 2010 sume de bani pentru renovarea caminului cultural din sat
Scanteia.
f)Definitizarea constructiei scolii din satul Rediu in acest an 2010.
g)Infrastructurarea drumurilor satesti si podurilor si podetele din toate satele trebuind a fi reparate
pentru a inlatura accidentele la traversare.
Pe linie de urbanism si sistematizare sa se dea importanta mai mare eliberarii autorizatiilor de
construire si a construirii de case pe zone unde PUG-ul si PUZ-ul permite.
Paza obsteasca sa se faca de catre persoane care corespund sub aspect moral, social si civic in
toate satele si cu simt de raspundre.
In activitatea de consilier local si de director de scoala am participat activ la toate intalnirile
organizate de comisia de asistenta sociala si protectia copilului unde am efectuat anchete sociale pentru
mai toate cazurile deosebite din comuna Scanteia .
*Am sprijinit activitatile social-culturale si sportive din comuna Scanteia,aducandu-mi contributia

atat eu cat si d-nul consilier Busuioc Vasile si Miron Petrica prin echipament sportiv treninguri, tricouri,
mingi, mjloace de transport in competitii.
*Am participat la festivalul Sanzienilor 24 iunie cu grupe de sporivi la intreceri de fotbal,
atletism,tenis de masa acordand premii castigatorilor.
*Am participat la zilele comunei Scanteia din data 31 martie 2009 prin organizare de
simpozioane ,activitati culturale si sportive.
*Am sprijinit si colaborat cu compartimentele de specialitate ale primariei Scanteia pe domeniul
asistentei sociale, protectiei copilului si a camerei agricole.
*Am participat la comemorarea unor evenimente, la ajutorarea celor saraci,a celor cu nevoi
speciale si a celor care au avut morti in accidentul din 14 august 2009,prin ajutare cu bani,haine,mancare
pentru praznicul de 40 de zile impreuna cu domnul Busuioc Vasile si Miron Petrica in satul Lunca Rates.
*Am contribuit cu suma de 3 mil lei impreuna cu domnule Busuioc Vasile si Miron Petrica la
renovarea Bisericii din Tufestii de Sus.
*Am organizat activitati si intalniri cu elevi de la Scolile din Iasi care au venit in comuna Scanteia
cu ajutoare pentru cei care au avut morti in accidentul de pe 14 august 2009.
*Am propus consiliului local Scanteia,constructia unor terenuri dotate pentru joaca copiilor de la
gradinita Scanteia si Borosesti,Ciocarlesti,Tufesti ,Rediu si Lunca Rates.

CU RESPECT,
CONSILIER PROF. MIHAI IFTIMIE

