ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 16.08.2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 476/11.08.2010, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.07.2010, iniţiator primarul comunei ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Primarului şi a unor servicii de interes public local, -iniţiator primarul comunei ;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010, -iniţiator primarul
comunei ;
4. Diverse.
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
Alexa
Constantin
P.S.D.
2

Aştefanei

Mihai

P.R.M.

3

Bătrînică

Viorel

P.S.D.

4

Busuioc

Vasile

P.N.L.

5

Darabană

Mihai

P.S.D.

6

Iftime

Mihai

P.D.

7

Miron

Petrică

P.N.L.

8

Netcă

Costache

P.N.L.

9

Rădeanu

Mihăiţă

P.S.D.

10

Săcăleanu

Silvica

P.S.D.

11

Simionescu

Grigore

P.P.C.D.

12

Tăcuţanu

Gabi-Ionel

P.D.

13

Tilici

Mirela-Cătălina

P.D.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Rădeanu Mihăiţă 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, propune discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.07.2010.
Preşedinte de şedinţă, consilier Rădeanu Mihăiţă, 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
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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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Primarului şi a unor servicii de interes public local.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Rădeanu Mihăiţă, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum probabil că ştiţi cel puţin din mass media prin O.U.G. nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, am fost puşi în situaţia de a aproba noua organigramă şi mă refer la
organigrama aparatului de specialitate al primarului, respective cea a Serviciului Public Comunitat local pentru
Evidenţa Persoanelor.
Vă informez că spre deosebire de ce se discută pe mass media, în cazul nostru am fost nevoiţi să
reducem doar un post de la evidenţa populaţiei, unde aveam 2 posturi vacante, dar şi să înfiinţăm alte 10
posturi la care avem dreptul în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Noi ne-am limitat numai la
înfiinţarea unui număr de 8 posturi, celelalte 2 rămânând ca o rezervă dacă putem spune aşa.
Astfel, pentru buna desfăşurare a unor activităţi deficitare, cum ar fi cele din compartimente pe care nu le
avem înfiinţate/ acoperite (Audit, Urbanism, Cadastru, Achiziţii Publice, Protecţia Mediului, Proiecte cu finanţare
Internaţională, Secretariat/Arhivă, Cămine Culturale ş.a. ), în organigrama pentru anul 2010 au fost introduse
suplimentar doar un număr de 8,1/2 posturi după cum urmează:
9 un post la compartimentul Audit, funcţie publică de execuţie, Auditor(S), grad profesional asistent,
treapta 3, gradaţia 2, unde în prezent avem încheiată convenţie de colaborare cu un auditor,
9 un post la compartimentul Achiziţii Publice, funcţie publică de execuţie, Consilier(S), grad profesional
debutant, gradaţia Bază; unde în prezent atribuţiile au fost îndeplinite uneori în mod deficitar, prin
cumul de alţi funcţionari mai puţin specializaţi pe acest domeniu şi unde se impune în perspectivă
desfăşurarea licitaţiilor preponderant online,
9 un post la compartimentul Protecţia Mediului, funcţie publică de execuţie, Inspector(S), grad
profesional debutant, gradaţia Bază; unde în prezent neavând constituit un astfel de compartiment,
am întâmpinat o serie de dificultăţi cu privire la noul sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi nu
numai,
9 un post la compartimentul Urbanism, funcţie publică de execuţie, Inspector(S), grad profesional
debutant, gradaţia Bază; unde până în prezent am avut încheiată o convenţie cu Consiliul Judeţean,
care emitea certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire în numele nostru, dar care au
insistat să ne înfiinţăm şi să organizăm propriul compartiment de urbanism,
9 un post la compartimentul Cadastru, funcţie publică de execuţie, referent(S), grad profesional
debutant, gradaţia Bază; unde până în present am încercat să ne rezolvăm problemele cu alt
funcţionar care are specializarea de inginer agronom şi nu reuşeşte să acopere problematica impusă
de măsurarea terenurilor pentru punerea în posesie a foştilor proprietari,
9 un post la compartimentul secretariat/arhivă, unde până în prezent am încercat să acoperim spre
exemplu solicitările de emitere a adeverinţelor de vechime în C.A.P., a căutării documentelor din
arhivă şi a arhivării anuale a documentelor create, cu titularul postului de Guard, lucru nefiresc,
9 două posturi la compartimentul Administrativ, muncitori calificaţi, treapta III, gradaţia Bază,
9 ½ normă la compartimenul Referent cultural, (întregirea postului la o normă întreagă).
Desigur că posturile înfiinţate le-am gîndit şi din punct de vedere practice al posibilităţii de a recruta
personal calificat şi mă refer în special la cele pentru ocuparea cărora trebuiesc studii superioare de
specialitate. Pentru salariile actuale va fi un mare impediment să găsim oameni care să lucreze cu salarii aşa de
mici. Dealtfel aceeaşi problemă o avem şi pentru celelalte posturi care erau vacante şi pînă la această dată.
Acest fapt grevează cu sarcini suplimentare îndeplinite prin cumul de personalul existent.
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Dar dacă privim cu optimism, nu este exclusă posibilitatea deblocării ocupării posturilor vacante într-o
perspectivă de timp relativ scurtă, întrucât mai toate autorităţile şi instituţiile publice se confruntă cu aceleaşi
problem. Menţionez că potrivit legislaţiei actuale la vacantarea unui număr de 7 posturi se poate angaja un
singur post. Dacă putem să exagerăm un pic, dacă în situaţia noastră care avem 15 funcţionari titular, ar pleca
toţi funcţionarii, primarul ar rămâne singur sau cu maxin 2 colaboratori care să rezolve toate problemele
colectivităţii. Aşa o situaţie nu a mai fost întâlnită până în prezent. Desigur că putem discuta mai mult pe
marginea acestui subiect, dar ca să închei, să nu vă reţin prea mult, vă informez că am transmis proiectul de
hotărâre şi am primit avizele de specialitate cerute de lege pentru noua organigramă, rămîne să vedem ce
soluţii găsim şi pentru recrutarea personalului.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Rădeanu Mihăiţă, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: o să-l rog pe contabil să vă prezinte referatul de specialitate întocmit
cu privire la acest proiect de pe ordinea de zi.
Domnul contabil Ifteme Sorin: avand in vedere necesitatea achizitionarii unui generator cu inversor cu
sudura tip Honda, pentru serviciul situatii de urgent şi necesitatea reglarii unor articole din cadrul capitolelor
54.02.10-evidenta populatiei si 61.02- PSI, precum şi necesitatea continuarii lucrarilor la Caminul Cultural din
satul Bodesti, vă propunem sa analizati si sa dispuneti adoptarea unei Hotarari a Consiliului local al comunei
Scinteia privind modificarea :
I-Bugetului local pe trimestrul III astfel :
-transferul sumei de 6.000 lei de la capitolul 74.02.05.01-salubritate,articolul 71.01.30-alte active fixe,la capitolul
61.02- PSI,articolul 71.01.02-masini,echipamente si mijloace de transport in vederea achizitionarii unui
generator cu inversor cu sudura tip Honda pentru serviciul situatii de urgenta ;
-transferul sumei de 6.000 lei la capitolul 61.02-PSI,de la articolul 20.01.05-carburanti si lubrifianti si a sumei de
4.500 lei de la articolul 20.02-reparatii curente, la articolul 20.01.09-materiale si prestari de servicii ;
II-Listei de investitii pe trimestrul III astfel:
-la capitolul 61.02- PSI +6.000 lei in vederea achizitionarii unui generator cu inversor cu sudura tip Honda
pentru serviciul situatii de urgenta ;
-la capitolul 67.02.03.07-camine culturale +100.000 lei la continuare lucrari camin cultural sat Bodesti si 100.000 lei la reabilitare camin cultural Scinteia;
-la capitolul 74.02.05.01-salubritate, 6.000 lei transferati la capitolul 61.02-PSI
Faţă de cele arătate mai sus, vă rog să deliberaţi.
Nemaifiind luări de cuvânt domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare 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 13 voturi pentru.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Rădeanu Mihăiţă, dă cuvântul membrilor consilieri.
Nemaifiind luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare si declară
lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR,
Consilier local,
Florin ILĂŞOAIA
Rădeanu Mihăiţă
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