ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L,

Încheiat astăzi 29.07.2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 403/20.07.2010, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30.06.2010, iniţiator primarul comunei ;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010, -iniţiator primarul
comunei ;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului local nr. 19 din 14.05.2010, 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 ;
4. Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, viceprimarul, secretarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
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 1de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30.06.2010.
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
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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 consilier Miron Petrică: Nu s-a consemnat de către domnul secretar în procesul verbal
constituirea unei comisii, am spus că vecinul meu a construit şi construieşte în continuare în mod ilegal fără
autorizare şi fără proiect şi consider că s-a consemnat în mod greşit că primarul a afirmat că am construit şi eu
la o distanta mai mică de 1,80m faţă de vecin. Deci este vorba de distanta dinspre nord la care a facut referire
domnul primar. Consider ca dl. Secretar nu reuşeşte să cuprindă în totalitate discuţiile din consiliul local.
Domnul consilier Iftime Mihai: Comisia despre care vorbeşte domnul Miron ar fi de verificare în teren a
suprafeţelor construite.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: de fapt în virtutea funcţiei de consilier local domnul Miron a adresat o
cerere orală consiliului local cu privire la o problema subiectivă, personală.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: în calitate de reprezentant al administraţiei publice locale am
participat la faţa locului la o măsurătoare făcută de Inspectoratul de Stat în Construcţii încă de anul trecut.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă sugerez domnule consilier Miron Petrică să adresaţi o cerere scrisă şi
eventual motivată în acest sens, care să fie în atenţia domnului primar spre soluţionare. Lucru care ar fi trebuit
să-l fi făcut de la ultima discuţie din consiliul local. Din câte îmi amintesc, cred că am reuşit să consemnez în
sinteză solicitarea dumneavoastră din şedinţa trecută, dar desigur, pot greşi şi eu, o să verific şi voi consemna
şi astăzi. Mi-ar place să credeţi că nu am ceva împotriva dumneavoastră sau orice alt interes obscur. Vă asigur
că înţeleg problema pe care o aveţi şi voi contribui cu ce pot la soluţionarea în drept a acesteia.
Domnul consilier Miron Petrică: am crezut că se poate anula procesul verbal de recepţiei al casei
vecinului meu.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: trebuie să mă consult un pic cu ceilalţi colegi, să vedem dacă acest
proces verbal a intrat în circuitul civil, care este competenţa noastră de a-l anula pe cale administrativă. Dar nu
uitaţi că dumneavoastră având un litigiu în această materie, puteţi cred colicita instanţei anularea respectivului
proces verbal de recepţie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în toată ţara sunt mari nereguli privind urbanismul, nu s-a mers
nicăieri pe măsura ca ultimă soluţie a demolării imediate.
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 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: Vă aduc la cunoştinţă că am primit adresa cu diminuarea de 802 mii lei de
la salarizare învăţământ, Am primit alte adrese de diminuare din trim II şi suplimentare în trim III 2009 la
asistenţă socială. Am mai luat 17.800 lei pentru investiţii la piaţă sume repartizate 16 mii lei din trimestrul IV in
trimestrul III. Am primit adresa de la C.J. pentru lapte şi corn, care merg la ajutoare sociale în natură la
învăţământ. Am reglat unele articole din cadul capitolelor.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: ceea ce-mi place mie este ca “iniţiază” primarul astfel de măsuri.
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 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului local nr. 19 din 14.05.2010, privind
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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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Rădeanu Mihăiţă, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: totuşi preşedintele asociaţiei trebuie propus şi agreat de noi membrii
consiliului local.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: noi colaborăm cu domnul Pavel Constantin cu toată încrederea şi
responsabilitatea.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: Domnul Alexa este vicepreşedintele asociaţiei crescătorilor de
animale din comună, de la Bodeşti avem pe domnul Ifteme Sorin, de la Tufetii de Sus este Costel Zaharia, de la
Rediu este Niţă cel cu stâna. Ce am facut noi este extraordinar de bine, au spus cei de la A.P.I.A.. Am urmărit o
reprezentare în cadrul asociaţiei a tuturor satelor comunei prin câte un om, dar să vedeţi ce solicitare ne-a
transmis Instituţia Prefectului.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: în cadrul procedurii de tutelă administrativă transmisă de Prefect cu
privire la h.c.l. nr. 19/2010, trebuie să reanalizăm hotărârea şi să procedăm potrivit ordinului din 2009, care-l
modifică pe primul din 2003. Vă mărturisesc că mi-a scăpat şi mie acest ordin comun nr. 541/210 din 2009 al
miniştrilor agriculturii şi internelor, care modifică şi completează ordinul comun nr. 226/235 din 2003 pentru
aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe
termen mediu şi lung. Aceasta deoarece când am fundamentat din punct de vedere juridic horărârea nr.
19/2010, am consultat baza de date pe programul „Legis” furnizat de C.T.C.E. Piatra Neamţ, care nu a
actualizat cu modificările ulterioare, ordinul iniţial din 2003. Într-adevăr aşa cum ne recomandă Instituţia
Prefectului modificarea legislativă constă în principal în dispoziţiile art. I, pct. 2, lit. a) din ordinul comun nr.
541/210 din 2009:
„a) Pentru punerea în valoare a pajiştilor şi folosirea optimă
a acestora, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv
municipiilor, în baza cererilor solicitanţilor, încheie contracte
de concesiune în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile,
pentru o perioadă minimă recomandată de 10 ani, proporţional cu
efectivele de animale deţinute în exploataţie.”
Se impune astfel să concesionăm păşunea comunei pentru o perioadă minimă recomandată de 10 ani,
contra unei redevenţe anuale. Asta înseamnă să adoptăm o nouă hotărâre privind concesionare şi să o
revocăm pe ce iniţială privind atribuirea spre folosinţă prin contract de administrare.
Fiind în perioada când se acordă de către Uniunea Europeană, plăţi directe în sectorul vegetal, avem o
mare responsabilitate privind crearea condiţiilor necesare accesării acestor fonduri, aferente suprafeţelor pe
care le avem în administrare. Ştiut fiind faptul că stăm destul de rău la gradul de absorbţie a fondurilor
europene, măcar în acest domeniu putem să ne mobilizăm şi să administrăm într-un mod avantajos patrimoniul
comunei, spre folosul crescătorilor de animale.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: m-am consultat şi cu alte primării asupra modului şi cuantumului
stabilirii redevenţei pentru concesionare şi vă propun o sumă fixă de 100 lei/ha/an.
Domnul consilier Alexa Constantin: cred că este bună suma propusă de domnul viceprimar Darabană.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: va trebui să încheiem un alt contract de concesionare a păşunii cu
asociaţia crescătorilor de animale.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: păi dacă aşa trebuie să procedăm, eu zic să un mai pierdem vreme şi
dacă suntem cu toţii de acord să supunem la vot proiectul de hotărâre cu noile propuneri.
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, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Rădeanu Mihăiţă, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: În legătură cu piaţa din comuna Scînteia propun stabilirea unei taxe de
poluare. Am observat că în piaţă rămân tot felul de resturi menajere. Să-i avertizăm cumva că dacă nu-şi lasă
ordine la locul de comerţ să fie taxaţi suplimentar cu o sumă pentru a asigura ordinea şi curăţenia. A doua
problemă aş vrea să ştiu de la domnul viceprimar Darabană Mihai de ce un sunt adăpătorile montate pe
păşune nici la ora asta în satul Scînteia. Trebuie rezolvată această problema că este păcat. Un reproş este
acela că un a-ţi rezolvat problema celor 2 băi antiscabie. Acele 2 băi costa 1000 lei şi sunt foarte utile pentru
proprietarii de ovine pentru a un se răspândi această boală. Modul de rezolvare a crotării animalelor de
asemenea trebuie discutat.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: totuşi în comună cred că mai sunt 10-12 proprietari de ovine cu
un număr mai mare de capete. Ei nu plătesc un leu, taxă de paşunat. Dacă am mai institui şi o altă taxă
comercianţilor din piaţă, în situaţia în care aceştia s-au redus numeric, ar însemna s-ăi descurajăm şi pe cei
care totuşi achită taxa de acces în piaţă. Ar trebui să amplasăm 2-3 containere de colectare a gunoiului şi în
piaţă. Deasemenea trebuie să amenajăm o singură intrare în piaţă, adica pe un sens unic, de intrare ieşire.
Domnul consilier Iftime Mihai: să se revadă hotărârea consiliului local cu privire la stabilirea taxelor
speciale, ocazie cu care am propus ca fiecare comerciant să fie avertizat să lase locul curat la sfârşitul zilei de
piaţă.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: totuşi dacă vă gândiţi la o sancţiune cu o taxă trebuie să vă gândiţi
că nu toţi lasă mizerie la locul de comercializare din piaţă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: totuşi sunt legi destule, mai greu este să le aplicăm.
Domnul consilier Miron Petrică: părerea mea este că s-ar putea face ceva şi fără introducerea de taxe
noi, prin stimularea unei persoane cu o anumită cota din încasări.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: credeam ca dumneavoastră ştiţi că beneficiarii venitului minim
garantat apţi de muncă au obligaţia de a presta 72 ore muncă în acest domeniu edilitar gospodăresc. Aveţi
dreptate cu toţii, dar în acest moment nu avem infrastructura necesară. Comerciantul solicită să aibă asigurate
condiţii. Noi am stat fără să acţionăm prea mult cu piaţa având speranţe că se va rezolva ceva cu contestaţia la
proiectul depus pe măsura 3.2.2. Acum să mai stabilim o nouă taxă, nu cred că este potrivit. Eu zic să asigurăm
un minim de dotări cu pubele pentru gunoi şi mai apoi să pretindem o anumită conduită, pentru că ştim cu toţii
de comportamentul mai puţin adecvat al unor utilizatori ai spaţiului din piaţă. Cât priveşte drumul, trebuie să
găsim o soluţie de drenare a apei de pe acest drum.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: să punem un sistem cu barieră de limitare a accesului
autocamioanelor mari.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: să fim mulţumiţi că nu avem problemele cu inundaţiile, am primit tot
felul de adrese prin care se solicitau date despre eventualele pagube produse de inundaţii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: în legătură cu deşeurile menajere eu propun să găsim un sistem de
colectare a acestor deşeuri, cu un mijloc de transport, care poate fi şi un atelaj hipo.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ cu privire la cererea de
concediu de odihnă în cursul lunii august, pentru care vă solicit aprobarea, conform legii.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: desigur că vom fi de acord cu cererea de concediu de odihnă al
viceprimarului, fiind un drept legal.
Nemaifiind si alte 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,
Consilier local,
Rădeanu Mihăiţă

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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