ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 11.03.2011, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
695/08.03.2011, cu următoarea ordine de zi:
1- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes
comunitar şi a necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002 -iniţiator primarul
comunei;
2.- Proiect de hotărîre privind transformarea postului vacant de muncitor calificat, studii
medii, treapta III, gradaţia Bază, în muncitor necalificat II, gradaţia 1 -iniţiator primarul
comunei;
3.- Proiect de hotărâre privind alocarea unui spaţiu cu destinaţia de punct de colectare a
deşeurilor şi echipamentelor electrice şi electronice scoase din uz -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
politică
crt.
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 local Simionescu Grigore face
prezenţa membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei,
declară deschisă şedinţa extraordinară 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 1 de pe
ordinea de zi:
1- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes
comunitar şi a necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002 .
Domnul Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul domnului primar.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: v-am convocat astăzi deoarece vine primăvara şi nu avem
oameni la gospodărire. Pancu Aurel este în concediu medical de 7 luni, probabil se va pensiona
medical. Avem multe lucrări de executat şii vrem să angajăm încă un muncitor pe durată determinată.
Pe de o parte cei cu vârsta de peste 45 de ani avem avantaj că primim 500 lei pe lună primele 12 luni
cu obligaţia de a-i ţine 2 ani angajaţi.
Acum ne gândim la 2 persoane peste 45 de ani şi să mai ajutăm un cetăţean care mai are 3
luni până la pensie. Să vedem ce adeverinţă aduce da la casa de pensii Enache Mihai. E păcat să nu-l
ajutăm. Am întocmit programul de lucrări pe care o să-l prezentăm, dar pe lângă faptul că nu avem om
sa coordoneze activităţile vmg-giştilor, va trebui să discutăm la 31.03.2011 în şedinţa extraordinară
când o să dicutăm despre gospodărirea comunei, cu această ocazie vom discuta lucrările propuse pe
anul în curs. Vă propun să angajăm o persoană în cadrul aparatului propriu. Vrem să reparăm
biblioteca, magazia de material, postul de poliţie, clădirea primăriei acoperiş din tablă, ş.a. Avem sumele
necesare pentru aceste lucrări. Îl rog pe viceprimar să vă prezinte programul de lucrări.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: Programul de lucrări este structurat pe capitole, pentru
un număr de 3 persoane. Lucrări de 6336 de ore, curăţare şanţuri pe arterele principale, reparaţii
clădirea bibliotecii, schimbare acoperiş, plafoane, turnat trotuare de circa 500ml, construire 4 staţii de
mazi-taxi, turnare 4 capete de pod la Popa Valică, construirea de adăpători în continuare, reparaţii la
sediul poliţiei, grajdul de animale, primărie, împrejmuire cu panouri baza sportivă, curăţarea albiei
râurilor, curăţat păşunea comunei de arbuşti, muşuroaie, salubrizarea străzilor, încheiem cu lucrări de
dezepezire.
Întrucât nu sunt obiecţiuni de formulat cu privire la proiectul de hotărâre, 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 2 de pe
ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărîre privind transformarea postului vacant de muncitor calificat, studii
medii, treapta III, gradaţia Bază, în muncitor necalificat II, gradaţia 1 -iniţiator primarul
comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu găsim persoane cu calificare, care să ştie meserie. Cred
că numai aşa prin transformarea calităţii postului vom avea posibilitatea să recrutăm un muncitor, care
să ştie şi ceva practică în construcţii. În acest domeniu sunt mulţi cunoscuţi care lucrează pe cont
propriu. Angajarea va fi obligatoriu pe durată determinată. Aşa cum vă spuneam ne trebuie personal
altfel nu putem executa niciun fel de lucrări.
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 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 3 de pe
ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind alocarea unui spaţiu cu destinaţia de punct de colectare a
deşeurilor şi echipamentelor electrice şi electronice scoase din uz -iniţiator primarul
comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului
primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: se impune prin legislaţia recentă să colectăm separat
deşeurile şi echipamentele electrice şi electronice. La acest capitol am avut control de la garda de
mediu şi ne-a pus în vedere să găsim o soluţie şi pentru această problemă. Noi ne gândim la un spaţiu
din magazia vechii primării. Cred că veţi fi de acord, deoarece este un spaţiu care se pretează la o
astfel de situaţie şi nu avem prea multe variante.
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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 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 4 de pe
ordinea de zi:
4. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Simionescu Grigore, dă cuvântul domnilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: noi ca şi ordonatori de credite ştiu că şi la şcoală s-au primit
nişte bani şi am zis să Ie satabilim mai târziu. Dar trezoreria nu a fost de acord şi am alocat aceste
sume la şcoli. La Ciocîrleşti 110 milioane de lei, să terminăm extreiorul la grădiniţa Scînteia să luăm
jocuri pentru copii balansoare ş.a. la preţuri mai mici. 190 mil. alocaţi, dar mai putem folosi şi pentru
continuarea lucrărilor. La Boroseşti 100 mil. La grădiniţă 50 mil. mai sunt ceva 55 mil. pentru Tufeşti. Şi
mai sunt şi o parte din materiale. La Lunca Rateş trotuare, gard soclu trebuie refăcut pentru că
polistirenul s-a deteriorat, podeţ 60 mil. Iar o suma mai mare am dus-o pentru Cămin Boroseşti 1,80
miliarde.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: mai vine gazul metan?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: încă nu s-a închis inelul pe zona noastră. A venit dinspre
Rebricea până aproape de noi, dar se pare că s-au blocat cu terenurile unor cetăţeni. Problema cea
mai mare este să avem bani. Acele 3 staţii de montare reglaj costă foarte mult.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: pentru noi ar fi mai bine în parteneriat public privat.
Iftime Mihai cum mai este cu politia locala.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: s-ar fi rediscutat la nivel de minister si se pare ca nu este
oportun sa se infiinteze acum un singur centru de politie pe 5-6 comune. Nu este viabil. Abia acum se
discuta despre reducerea numarului de personal in cadrul M.A.I.
Sacaleanu Fanica pentru aductiunea de gaz nu este favorabil sa fie promovata in cadrul
proiectelor europene.
Cu 10 miliarde am putea sa aducem gazul pe principalele sate mai compacte, poate ca si cu
mai putin. Dar la sedinta trecuta s-a disutat despre imprumuturile pe care le poate contracta comuna.
Acestea pot fi gajate cu veniturile proprii. Care inseamna impozitele si tazele de la popil grad de
indatorare max 30 % avem incasari de 1,6 miliarde impozite de la populatie. Se face media incasarilor
din ultimii 3 ani.vAlte localitati mai mari se pot imprumuta, mai mult curtea de conturi verifica mai intens
aceste sume. Va trebui sa ne limitam la bugetul pe care-l avem si eventual pe alocari de la guvern.
Radeanu Mihaita dl primar spune pentru un an de zile. Dar cu un imprumut pe termen lung se poate
face ceva, fiind o suma mai mare.
Domnul consilier Iftime Mihai: cu paza obştească cum vom proceda?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am mai discutat cu alte firme, vom decide cât de curând. Mă
gândesc să montăm sisteme de supraveghere la toate instituţiile publice care să fie legate la o firmă de
pază. Dar ofertele financiare sunt foarte diferite. Am discutat cu primarul comunei Ciurea şi se pare că
este o firmă cunoscută. Sunt mai multe variante în funcţie de locaţia instituţiei. Problema este că
supravegherea este 24 de ore din 24 şi este foarte bine.
Nemaifiind şi alte 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,
Simionescu Grigore

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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