ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 30.06.2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
348/24.06.2010, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din
14.05.2010, -iniţiator primarul comunei ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei, -iniţiator
primarul comunei ;
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul III – 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.
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 Netcă Costache 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 extraordinare din
14.05.2010.
Preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Costache, 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,
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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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Costache, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aşa cum era şi normal trebuie să avem însuşit şi aprobat
inventarul domeniului privat al comunei. Noi am întocmit acest inventar pe care vi-l supunem atenţiei pentru
aprobare în şedinţa de astăzi. Sunt anumite situaţii în care tinerii concesionari ai terenurilor n-au respectat
întocmai delimitările din teren. Aici avem unele probleme pe care le vom soluţiona pe parcurs. Desigur că
ce v-am propus nu avem pretenţia că ar fi o situaţie definitivă, dar este un început şi putem aprofunda
acest subiect şi pe viitor prin completare sau modificare. Dacă dumneavoastră cunoscând proiectul de
hotărâre mai aveţi ceva de adăugat în această fază.
Domnul viceprimar Mihai Darabană: aşa cum spunea şi domnul primar avem de lămurit loturile de
teren concesionate. Sunt unii concesionari care nu deţin contracte de concesionare, din culpa celor din
1991. Va trebui să ne edificăm şi să întocmim abia acum contractele, deoarece sunt construite locuinţele şi
anexele gospodăreşti. Totuşi noi deţinem evidenţa lotizărilor efectuate în anul 1991 pe tarlele şi parcele şi
pe sate.
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 alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul III – 2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Costache, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar Mihai Darabană: propun pe domnul consilier Rădeanu Mihăiţă, aşa cum urmează
în ordine alfabetică.
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 4 de pe ordinea de zi:
4.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Netcă Costache, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul consilier Miron Petrică: ştiţi că am proces cu vecinul meu, dar instanţa nu poate dispune
nimic pentru că autorităţile administratiei publice locale au competenţa de a dispune sancţiuni. Ar trebui
constituită o comisie de anchetă, care să anuleze vechiul proces verbal de recepţie finală a lucrarilor de
construire a locuinţei, cu înlocuirea acestuia cu unul valabil.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vecinul domnului Miron Petrică este domnul
Ursu Mihai, care ar fi construit fără respectarea distanţei legale de 1,9ml dintre vecini. Are numai 1,30ml.
Dacă iniţial vecinii au acceptat această situaţie privind distanţa dintre proprietăţi, ulterior nu s-au înţeles,
deşi la început domnul Miron Petrică i-a păzit şi materialele pentru construcţie. Trebuia tăiat răul de la
început şi nu când construcţia era terminată. Vecinul a construit după proiect.
Domnul consilier Iftime Mihai: de fapt a-ţi propus constituirea unei comisii de anchetă. Ce consideraţi
că trebuie să facă această comisie.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: nici domnul Miron Petrică nu a respectat distanţa legală dintre
proprietăţi de 1,90 ml.
Domnul prof. Director Popa Dorel-Constantin: vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat posibilitatea să mă
adresez dumneavoastră cu un memoriu transmis din luna aprilie, pentru care nu am primit nici un răspuns.
Consiliul de administraţie al şcolii cu cls. I-VIII Boroseşti, solicită menţinerea personalităţii juridice a
şcolii.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nici în trecut această şcoala nu a avut personalitate juridică,
teama dumneavoastra este aceea de a nu vă pierde funcţia. Nu consider ca fiind o problemă deosebită că
şcoala nu are personalitate juridică, cursurile se vor desfăşura în aceleaşi condiţii bune. Oricum aroganţa
dumneavoastră nu poate fi acceptată într-o astfel de relaţie cu autorităţile locale. Nu ştiu să fi avut loc vreo
şedinţă bine organizată la nivelul consiliului de administraţie. Prima şcoală care a fost reparată în comuna
Scînteia a fost şcoala Boroseşti. Nu am făcut diferenţe între şcoli, am reparat pe rînd toate şcolile. Despre
terenul de fotbal vă pot citi o reclamaţie a vecinului Chelaru Gheorghe. Acest cetăţean reclamă lipsa
gardului de la şcoală, deţine o colecţie de 15 mingi date peste gard, pe altele le-a restiuit. Aceasta este în
responsabilitatea directorului şcoli care este şi ordonatorul de credite, alocate de către consiliul local.
Oamenii reclamă şi altele.
Domnul prof. Director Popa Dorel-Constantin: am fost dedicat acestei şcoli de 8 ani de cînd profesez
la Boroseşti. Eu nu ţin de funcţie, sunt titularul catedrei de matematică.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aranjamentele dumneavoastră cu domnul Danale, de ce nu le
prezentaţi consiliului local. Nici pînă în prezent nu a-ţi făcut recepţia lucrărilor. Eu sunt printre cei care mam opus la desfiinţarea şcolilor, la primirea unui microbuz şcolar care se propunea a fi repartizat comunei,
care sigur ar fi avut ca rezultat desfiinţarea unor şcoli.
Domnul consilier Alexa Constantin: aş dori să ştiu de ce un ne-a consultat nimeni în calitate de
consilieri, atunci când s-au comasat şcolile.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nici nu s-a cerut aşa ceva, totul s-a dispus la nivel de inspectorat.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu un cred că şcoala este ca decizie la nivelul consiliului loca, este
o problema de inspectorat, deci un noi hotărâm. Fiecare are argumentele sale. Dar dacă noi un avem
competenţă în acest domeniu, nu putem hotărâ nimic. Când comuna va avea atribuţii să-şi nominalizeze
direcetorii va fi altceva. Nu este o chestiune atât de importantă.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: sunt bucuroasă să dezamorsăm acest conflict. Şcoala Bodeşti
are 3 locaţii cu un număr mai mare de elevi. Inspectoratul dispune, nu este o umilinţă pentru noi. Se
consideră populaţia scolara. Dl. profesor mă salută în ultima vreme doar de complezenţă, nu mai avem o
colaborare ca si pana acum. Am avut in 2010 10 inspectii pentru grad care au fost la superlativ. Veti spune
totdeauna ca m-a ajutat primarul. Eu nu am avut nici o zi de vacanta, am muncit la aceste scoli si in
vacanta. Aceasta discutie trebuia sa o am eu cu domnul dir. Popa Dorel-Constantin.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: daca s-a crezut ca ceea ce am facut pana acum a fost datorita
faptului ca sotia mea este director, vreau sa va spun ca singura investitie care s-a facut cu acordul dvs.
Este cea de la Rediu.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: Inspectoratul a redus sub 400 de elevi, personalitatea
juridica si a comasat cu alta scoala. Nu se cere hotararea consiliului local, dar s-a chemat primarul la
discuţii şi de comun acord se va hotara. Atunci ar fi trebuit sa fim informati si noi ce a stabilit primarul.
Scoala de la Borosesti alipita de Scinteia.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: Initial Scoala de la Borosesti alipita de Bodesti, iar ulterior s-a
revenit. De unde stia tot satul ca scoala se desfiinteaza. În sedinta cu parintii n-am spus nimic, doar ca
daca v-a disparea una din scoli ca personalitate juridica nu este nici o problema.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: s-a opiniat ca scoala Borosesti dispare. Ordonatorul de
credit are puterea de a dispune cine sa fie director. Se fac consultari in acest sens. Noi nu dorim ca dl.
Popa sa fie director ci doar ca scoala sa aiba personalitate juridica.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: domnul primar a acuzat pe domnul director ca nu a procedat
intocmai cu privire la investitiile de la scoala. Este vorba de bani publici si un e de glumit.
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Domnul consilier Iftime Mihai: ministerul a stabilit ceva pe plan national. Fiecare inspectorat a trebuit
sa se conformeze pornind de de la cifra de 400 de elevi. La nivel de localitate si inspectorat, ulterior s-a
luat acesata decizie. Cind a aparut aceasta veste a fost suficient sa se spuna ca se desfiinteaza aceasta
scoala Borosesti. Am fost intrebat de oameni, si ar fi trebuit convocata sedinta cu parintii si explicat ce se
intampla. Fiecare tine cu satul sau.Cand se va numi un director pe baza de proiect, acela va fi. Dar
primarul va fi consultat in orice caz. Centrul de comanda al scolii cu personalitate juridica poate fi stabilit la
oricare dintre scolile componente.
La toamna scola Bodesti va functiona cu personalitate juridica. Pana miercuri va trebui sa raportam
ce masuri am luat pentru reducerea numarului de personal.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: la 01.09.2010 cine v-a fi director v-a trebui sa colaboreze cu
toată lumea si vom vedea cum vom colabora in continuare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: v-as invita la scoala Rediu sa vedeti ce investitie s-a facut cu
bani foarte putini. Am lucrat in regie, s-a cheltuit foarte putin.
Domnul consilier Tacutanu Gabi-Ionel: va rog sa constituim o echipa de fotbal locala, fara
participarea unor jucatori din alte localitati.
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,
Netcă Costache

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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