ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 14.05.2010, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 294/11.05.2010, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind atribuirea spre folosinţă prin contract de administrare a păşunii
proprietate privată a comunei în suprafaţă de 462 ha către Asociaţia Crescătorilor de Animale din
comuna Scînteia,-iniţiator primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi pentru anul 2010, -iniţiator primarul comunei;
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Costache face prezenţa membrilor
consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa
extraordinară de astăzi, apoi solicită domnului primar în calitate de iniţiator să supună atenţiei ordinea de zi
programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei ordinea de zi a şedinţei, de
astăzi.
Nemafiind şi propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Netcă Costache, propune discutarea primului punct al ordinii de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind atribuirea spre folosinţă prin contract de administrare a păşunii
proprietate privată a comunei în suprafaţă de 462 ha către Asociaţia Crescătorilor de Animale din
comuna Scînteia.
Preşedintele de şedinţă, Netcă Costache, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: pentru a accesa subvenţia europeană pentru suprafaţa de 462
ha păşune comunală, pe o asociaţie legal constiuită , trebuie să aprobăm acest proiect de hotărâre. Timpul ne
presează, termenul de depunere a cererii de subvenţie la APIA este 15 mai, de aceea a-ţi fost convocaţi în
şedinţa extraordinară de astăzi. Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia este pe cale de
constituire şi de aceea vă propunem acest proiect de hotărâre. Funcţionarii APIA pe care i-am consultat în
repetate rânduri, ne-au sfătuit că aceasta este calea cea mai sigură pentru a beneficia de sumele de bani
reprezentând subvenţia pe unitatea de suprafaţă. Vom vedea dacă anul următor vom proceda altfel. Nici până
acum, păşunea comunală proprietate a comunei nu a adus beneficii financiare pentru bugetul local, toate
sumele încasate ca taxe speciale mergeau spre achiziţia de îngrăşăminte chimice cu aceeaşi destinaţie a
fertilizării păşunilor. Menţionez că venim astfel exclusiv în sprijinul crescătorilor de animale, cetăţeni ai comunei
noastre, într-un moment când nici legislaţia nu este bine armonizată pentru a obţine un profit pentru bugetul
local. Dacă am merge pe varianta concesionării păşunii, am întârzia foarte mult, deoarece ne trebuie un raport
de expertiză tehnică de evaluare privind exploatarea păşunilor, pentru a fundamenta în mod obiectiv redevenţa
din caietul de sarcini, apoi procedurile de publicitate a licitaţiei înseamnă termene lungi de peste 45 de zile,
lucru ce ar însemna penalizări pe fiecare zi ce se scurge după termenul limită de 15 mai pentru depunerea
cererii de subvenţie la APIA.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: consider că este mai important să un întârziem şi să depunem cererea
prin asociaţia crescătorilor de animale. Totuşi pentru viitor să ne lămurim ce este cu concesionarea.
Domnul consilier Iftime Mihai: dacă este vorba de o sumă importantă care vine din partea U.E. pentru
păşunea comunală, eu zic că nici nu trebuie să ne mai gândim la vreun profit al bugetului local, buget care şi
până acum nu se consolida cu astfel de venituri, dimpotrivă şi când eram eu primar, toate sumele provenite din
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încasarea taxelor de păşunat mergeau pentru menţinerea şi întreţinerea păşunilor comunale. Tot efortul nostru
se înscrie în slujba crescătorilor de animale.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului
consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local cu privire la
acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul închirierii şi nu dării în folosinţă gratuită,
se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi pentru anul 2010.
Preşedintele de şedinţă, Netcă Costache, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul secretar Florin Ilăşoaia: este vorba de procedura cerută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, precum şi despre noile reglementări privind organizarea şi
dezvoltarea cariere funcţionarilor publici aprobate prin H.G. nr. 611/2008. Mai la obiect, ne-am propus promovarea unui
funcţionar public în gradul profesional superior şi anume cons jur. Ungurianu Remus. Nimic nu se poate aviza de către
A.N.F.P. în domeniul funcţiei publice, dacă nu este prevăzut în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul în curs.
Vă informez că am transmis proiectul de hotărâre la A.N.F.P., la care am primit aviz favorabil precum şi precizările privind
transmiterea unui exemplar al hotărârii de aprobarea a planului. Având în vedere că funcţionarul îndeplineşte cumulativ
condiţiile de examinare în vederea promovării în gradul profesional superior, vă adresez rerspectuos rugămintea de a vota
proiectul de hotărâre.
Nefiind opinii contrare, 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
Nemaifiind luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară lucrările
şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Netcă Costache

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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