ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

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

Încheiat astăzi 27.01.2011, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
63/21.01.2010, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23.12.2010 iniţiator primarul comunei;
2.- Informare privind desfăşurarea activităţii de pază în comuna Scînteia pe parcursul anului 2010;
3.- Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia
persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, conform Legii nr. 333/2003
actualizată, -iniţiator primarul comunei;
4.- Raportul primarului privind situaţia economico-socială a comunei Scînteia în anul 2010;
5.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010, -iniţiator primarul comunei;
6.- Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor şi numerotarea construcţiilor din
satele comunei Scânteia, judetul Iaşi (Scânteia, Bodeşti, Boroseşti, Ciocîrleşti, Lunca Rateş, Tufeştii
de Sus şi Rediu), -iniţiator primarul comunei;
7.- Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei a suprafeţei de 533 mp
teren intravilan satul Scînteia, aferent casei de locuit a domnului Creangă Costică, precum şi a
suprafeţei de 633 mp teren intravilan satul Scînteia, aferent Dispensarului Uman, -iniţiator primarul
comunei;
8.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
1
Alexa
Constantin
P.D.- L.
2
Aştefanei
Mihai
P.R.M.
3
Bătrînică
Viorel
P.S.D.
4
Busuioc
Vasile
P.N.L.
5
Darabană
Mihai
P.D.- L.
6
Iftime
Mihai
P.N.L.
7
Miron
Petrică
P.N.L.
8
Netcă
Costache
P.S.D.
9
Rădeanu
Mihăiţă
P.S.D.
10
Săcăleanu
Silvica
P.D.- L.
11
Simionescu
Grigore
P.S.D.
12
Tăcuţanu
Gabi-Ionel
P.S.D.
13
Tilici
Mirela-Cătălina
P.S.D.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Simionescu Grigore 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 totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei
de zi.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23.12.2010.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se impune
aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea
acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. În mod obisnuit, procesele verbale sunt afişate la
sediul primăriei, dar oricine poate consulta procesul verbal din dosarul de şedinţă şi chiar şi pe pagina de
internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţii 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 consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la
proiectul de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de
hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea
de zi:
2.- Informare privind desfăşurarea activităţii de pază în comuna Scînteia pe parcursul anului 2010;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: anul trecut paza comunală a funcţionat mai bine decăt până
acum, motivat de faptul că am avut angajaţi pe Legea nr. 76/2002, dar cum contractele de muncă ale
acestora au încetat, va trebui să ne descurcăm în condiţiile actuale cu forţele de care dispunem conform
Legii nr. 333/2003 actualizată. Noua legislaţie privind poliţia locală presupune o serie de dotări ale
personalului propriu pe care-l vom putea angaja, dar şi cheltuielile de personal aferent. Cifrele de buget de
anul acesta, sunt reglementate printr-un ordin comun al MAI şi MFP, iar din analiza noastră şi calculele
contabililor şcolii şi al primăriei rezultă un deficit de fonduri. Din discuţiile avute cu DGFPJ Iaşi se pare că
nu vom avea buget pentru cheltuielile de personal suficient. Contabilul şi-a depus demisia şi din aceste
motive. Deasemenea şi alţi funcţionari m-au anunţat că vor să plece din administraţie, ne confruntăm cu
probleme destul de mari. Asistenta socială şi bibliotecara vrea să plece în străinătate, acum avem un volum
mare de lucrări. Am putea să beneficiem de bugetul pentru servicii de unde să plătim o firmă de pază pe
bază de contract. Cam astea sunt în mare problemele cu care ne confruntăm acum.
Întrucât nu sunt discuţii pe marginea celor prezentate de domnul priar, domnul Preşedinte de
şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia
persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, conform Legii nr. 333/2003
actualizată.
Domnul Grigorescu Costel Şeful Postului de Poliţie Scînteia: în anul 2010 au fost sesizate şi
înregistrate foarte multe fapte produse prin violenţă cum ar fi omor, vătămări corporale grave, vătămări
corporale, loviri, violări de domiciliu şi furturi calificate, tâlhării (exemplu cazul Boroseşti Guler-Ichim Anica),
lucrătorii postului de poliţie luând măsuri de descurajare a acestor fenomene. După potenţialul economic
scăzut al comunei şi pe fondul consumului de băuturi alcoolice s-au înregistrat mai multe fapte penale, în
special în rândul tinerilor, astfel fiind identificaţi un număr de 10 minori problemă. Cazul Corban Ştefan,
Belei Gabriel, Meşteru Dascălu, în ambele cazuri find sancţionaţi părinţii. Au fost aplicate un număr de 180
sancţiuni contravenţionale astfel:
- 87 sancţiuni la Legea nr. 161/1991 – ordine şi linşte publică,
- 54 sancţiuni la O.U.G. nr. 195/2002 - Codul rutier,
- 12 sancţiuni la O.U.G. nr. 97/2005 – evidenţa populaţiei,
- 16 sancţiuni la Legea nr. 12/1990 – comerţ,
- 11 sancţiuni la alte acte normative – legea zootehniei, sanitar-veterinară, silvic.
Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, majoritatea proceselor verbale au fost înaintate la
primării pentru a fi încasate ca debit, dar aplicarea acestor sancţiuni nu are finalitate. Au foet
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înregistrate un număr de 144 lucrări şi cauze penale cu autori necunoscuţi din care au fost
soluţionate 61 şi un număr de 19 lucrări şi cauze penale cu autori necunoscuţi din care au fost
soluţionate 9. Multe neajunsuri se datorează neâncadrării cu personal din schema postului de
poliţie cu încă un lucrător, lipsa asigurării pazei bunurilor şi culturilor agricole de câmp de către
proprietari.
Materialul prezentat va fi anexat la procesul verbal.
Mediatizarea noilor acte normative în cadrul şedinţelor ce se vor organiza pe sate. Implicarea
comisiei de asistenţă socială în familiile defavorizate. Dacă sunteţi de acord cu firma de paza pe care v-am
propus-o, vă garantez că treaba va fi foarte bună. În comunele Sineşti şi Lungani unde activează, a dat
rezultate. Se va cunoaşte din prima săptămână.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ar trebui 20.000 lei lunar, dacă ne-am asocia şi cu alte comune sar mai reduce un pic cheltuielile. Am discutat un parteneriat cu comuna Grajduri, dar să luăm legătura şi cu
comuna Şcheia, comună vecină. Dar la o firma de pază, tot secretul e la ei. Va fi necesar să mai vedem ce
colaborare putem avea cu AJOFM Iaşi, poate vor primi fonduri pentru subvenţionarea forţei de muncă.
Cred că este mai bine să rediscutăm într-o altă şedinţă acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu propun să mai analizăm. Se pare ca factorii decizionali nu sunt
interesaţi de asigurarea finanţării pazei comunale. Păi dacă nu avem bani pentru salariile funcţionarilor, de
unde vom lua şi pentru personalul de pază ? Ar trebui să existe în continuare formula cu Posturi de Poliţie
de până acum. Dacă am avea finanţarea ar fi indicat să fidelizam persoane din comuna noastră care vor
avea indiscutabil rezultate mai bune. Practic dacă nu avem bani, discutăm, dar nimic nu poate fi
concretizat. Repet să avem răbdare şi dacă se iveşte o variantă mai bună, domnul primar să ne informeze
având acordul nostru de a purta orice fel de tratative.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vom avea mai multe informaţii în scurt timp. Dacă am fi avut
posibilitatea financiară am fi organizat poliţia locală. Dar ştiţi că posturile sunt blocate. Suntem constrânşi
din mai multe puncte de vedere, deci nu ne putem pronunţa definitiv în acest moment.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cea mai bună soluţie ar fi cea avansată de şeful de post, dacă ne
permite bugetul.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: ar trebui să punem accentul şi pe sistemele de supraveghere
video. Cred că cea mai bună formulă este aceea de a ne crea propria pază şi propriul personal.
Dat fiind faptul că nu se poate supune la vot proiectul de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4.- Raportul primarului privind situaţia economico-socială a comunei Scînteia în anul 2010;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sigur că a fost un an bun cu realizări, dar vreau să vă prezint
succinct raportul. Avem un procent de 100% la încasări faţă de programat. Avem unele probleme la
amenzi, dar au fost şi lichidate foarte multe poziţii restante. Raportul primarului va fi anexat la procesul
verbal de şedinţă dar şi pe pagina de internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Am avut un singur incendiu ca niciodată, am intervenit şi nu a mai fost necesară intervenţia I.S.U.J.
Iaşi.
La gospodărirea localităţii am punctat câteva obiective, cel mai important este reabilitarea
iluminatului public. S-au construit 20 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor. Sau rezolvat câteva
poduri, trotuare s.a. Parohiile ortodoxe cu sprijinul nostru dar şi al enoriaşilor au executat o serie de lucrări
la bisericile ortodoxe. La Bodeşti am continuat lucrările la Căminul cultural, cât şi la cel din Scînteia.
Deasemenea şcoala Rediu este dată în folosinţă după reabilitarea completă. La rectificarea din august am
alocat bani la şcoli pentru construirea de fântâni, magazii de lemne, fără de care nu primeau aviz de
funcţionare.La bibliotecă sunt diferite activităţi care se desfăşoară acolo. Au fost dotări de la fundaţia Bill &
Melinda Gates. La fondul funciar este o activitate obişnuită ca în fiecare an. Culturile agricole din anul
precedent au fost mai bune. S-au înregistrat producţii agricole bune de grâu peste 3000 kg/ha, porumb
5000 kg/ha, rapiţă peste 2.100 ha. Efectivele de animale sunt însă în scădere. Avem 493 de bovine. Am
reuşit realizarea unor lucrări importante în comparaţie cu resursele financiare şi umane de care dispunem,
pe care le-aţi putut observa şi dumneavoastră.
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Domnul consilier Aştefanei Mihai: am ascultat cu atenţie raportul prezentat de domnul primar, noi de
fapt cunoşteam realizările, doar le-am finanţat prin consiliul local. Eu cred că s-au făcut lucruri frumoase
ceea ce ne dă speranţa ca şi în viitor să avem acelaşi gen de rezultate: Dar cu speranţa că vom avea
finanţarea care se impune.
Domnul consilier Iftime Mihai: chiar dacă au fost ceva bani anul trecut, şi ăia nu prea mulţi, întradevar s-au realizat multe obiective şi toate din cele prezentate de domnul primar sunt cu adevărat
realizate şi utile tuturor. Şi şcolile au primit finanţare chiar şi în lunile octombrie şi noiembrie. Şi spunem că
încă un umăr pus în contrinuare, poate peste câţiva ani nu vom mai avea de discutat multă vreme despre
dotările la şcoli. Felicitări domnule primar pentru activitatea desfăşurată în anul 2010.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: domnul consilier Aştefanei vorbea de speranţă, este păcat că
nici în vreo lege nu se vorbeşte sau nu se utilizează termenul de speranţă.
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 însuşirii Raportului Primarului privind situaţia economico-socială a comunei Scînteia în
anul 2010, domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 5 de pe
ordinea de zi:
5.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri pe data de 30.12.2010, am primit 50.000 lei pe
care i-am executat prin dispoziţia primarului, pentru plăţi restante sau pentru nevoi urgente. Nu am primit
cotele pe ultimul trimestru în procent de 100%, şi am plătit factura pentru iluminatul public de 40.000 lei iar
10 000 lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru aducţiune gaze naturale în comuna Scînteia,
judeţul Iaşi.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: păi dacă este vorba de nişte sume mici cu care s-a majorat
bugetul local şi le-aţi găsit întrebuinţare, un văd ca cineva să aibă ceva împotrivă. Mai ales că într-adevăr
guvernul alocă fonduri mult spre sfârşitul anului şi trebuie să-i cheltuim pentru a un-i pierde.
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 primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea
de zi:
6.- Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor şi numerotarea construcţiilor din
satele comunei Scânteia, judetul Iaşi (Scânteia, Bodeşti, Boroseşti, Ciocîrleşti, Lunca Rateş, Tufeştii
de Sus şi Rediu).
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri faţă de discuţia noastră anterioară atât în plen
cât şi pe comisii, au fost aduse mici modificări şi completări necesare proiectului iniţial pentru a primi avizul
vaforabil al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Iaşi. Acest aviz îl avem, şi deci putem foarte uşor
să aprobăm proiectul de hotărâre cu aceste observaţii.
Nefiind formulate obiecţiuni la cele prezentate de domnul primar, domnul preşedinte al Comisiei
Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea
de zi:
7.- Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei a suprafeţei de 533 mp
teren intravilan satul Scînteia, aferent casei de locuit a domnului Creangă Costică, precum şi a
suprafeţei de 633 mp teren intravilan satul Scînteia, aferent Dispensarului Uman.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba despre faptul că cetăţeanul Creangă Costică vrea săşi vândă casa. Dar actele de proprietate pe care le deţine conţin menţiunea că terenul este al statului.
Pentru a găsi o soluţie şi în acest caz, va trebui să includem acest teren în patrimoniul comunei. Iar cu
privire la Dispensarul Uman, vrem să evidenţiem cât mai clar suprafaţa din domeniul privat care este posibil
să fie vândută medicilor concesionari dacă vor stărui în cererea lor iniţială.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: este o suprafaţă de teren destul de mică pentru medicii
concesionari.
Nefiind formulate şi alte observaţii la cele prezentate de domnul primar, domnul preşedinte al
Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul
favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 8 de pe ordinea
de zi:
8.- Diverse.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aş dori să vă prezint cifrele de buget în forma lor crudă. Am primit
pe total cu 25% mai puţin, 2,5 miliarde lei, pentru salarii am primit 10 miliarde. Am primit o comunicare de
la USLI prin care se spune că suntem obligaţi să decontăm cheltuielile de transport ale cadrelor didactice.
Încercăm anul acesta să continuăm lucrările începute la cele 2 cămine culturale din Bodeşti şi Scînteia,
trotuare, piatră pentru drumuri. Dacă investim 2,4 miliarde pentru piatră vom acoperi şi străzile laterale.
Pentru grădiniţa Boroseşti va trebui să investim fonduri. Să încercăm anul acesta să scăpăm de mucegaiul
de la şcoala Boroseşti. Va trebui să subzidim şi să izolăm acel perete. De asemenea dacă vom avea
posibilitatea să ne rezervăm nişte bani în fondul de rulment pentru intervenţii în anumite situaţii.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: este o cladire care te fugăreşte din sat. Din câte stiu este o
firmă care ar trebui să cosmetizeze un pic căminul, pentru că oricum nu plăteşte nicio chirie. Ce metodă
avem să-l convingem pe administrator să mai curăţe un pic acest spaţiu.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: căminul este greu de renovat, necesită cheltuieli mari. Ar
trebui ca în fiecare an să alocăm sume să edificăm un cămin cultural nou cu un director angajat care să
aibă grijă de tot ce se desfăşoară acolo.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: în legătură cu licitaţia ce o vom organiza pentru închirierea
apartamentului din proprietatea comunei, v-aş ruga să stabiliţi de comun acord în plenul consiliului o
anumită valoare a chiriei lunare cu care să fie mandatată comisia de licitaţie, de la ce preş să pornească
licitaţia.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem înregistrate deja mai multe cereri şi ar fi bine să stabilim
chiria specific zonei.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: cred că o chirie de 80 lei pe lună ar fi un preţ echitabil.
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,
Simionescu Grigore

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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