ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.03.2011, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 748/25.03.2011, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor ordinare din
10.02.2011 şi a celei extraordinare din 11.03.2011, -iniţiator primarul comunei ;
2. Proiect de hotărîre privind gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei în anul 2011,-iniţiator
primarul comunei;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2011, -iniţiator primarul
comunei ;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2011, iniţiator primarul comunei ;
5. Prezentarea modului de organizare şi desfăşurare a păşunatului pe păşunea comunei în
anul 2011,-iniţiator primarul comunei;
6. - 31.03.1423 – 31.03. 2011 comemorare la împlinirea a 588 de ani de la atestarea
documentară a comunei Scînteia.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul, invitaţi şi un număr restrâns de
cetăţeni.
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 solicită domnului primar în calitate de iniţiator să supună
atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau completarea
ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei ordinea de zi a şedinţei.
Nemafiind şi propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea primului punct al ordinii
de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor ordinare din
10.02.2011 şi a celei extraordinare din 11.03.2011.
Preşedintele de şedinţă, Simionescu Grigore, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
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
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 hotărîre privind gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei în anul 2011.
Preşedintele de şedinţă, Simionescu Grigore, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem de executat o serie de lucrări la podurile pe care tot vi
le-am prezentat şi la şedintele anterioare, reparaţii capitale la puntea de la Lunca Rateş peste Rebricea,
avem materialele necesare de anul trecut, reparaţii la magazia primăriei, acoperiş, continuarea
gardurilor începute de anul trecut, reparaţie capitală la biblioteca comunală, la postul de poliţie, unde
pereţii sunt din bolţari, lucrări la căminul cultural de la Boroseşti. Căminul cultural Scînteia şi Bodeşti
împrejmuirea cu gard a terenului de sport pentru care am cumpărat fier şi mai trebuie beton 4-5 mc,
ceea ce n-am reuşit anul trecut să construim, staţii de maxi-taxi, montarea de indicatorare rutiere,
plăcuţe cu denumirile stradale. Cam toate corpurile de clădiri ale şcolilor vor beneficia de lucrări mai
mari sau mai mici, finisaje exterioare, rigole de scurgere şi gard la Boroseşti, Scînteia, turnarea unor
trotuare, 3-4 stâlpi de consolidare la şcoala Tufeştii de Sus. La Rediu o magazie de lemne pentru care
avem şi materialele necesare. Cumpărarea unui buldoexcavator cu banii de la păşune şi altele. Cam
asrtea sunt lucrările de finanţat, dar sunt şi celelalte lucrări de gospodărire. Am curăţat copacii de pe
marginea drumului îi vom da şi cu var, vom căra spinii care i-am tăiat să dam foc la frunze. Pentru şcoli
m-am zbătut mult anul trecut şi anul acesta. Dacă nu vom mai primi bani de la Guvern vom aloca sume
din bugetul local pentru finalizarea lucrărilor de la şcoli. Pentru sălile de clase nu este suficient, trebuie
nişte calorifere pe măsura cazanului de câteva sute de milioane de lei. Sperăm totuşi că vom mai primi
bani şi de la Guvern aşa cum am primit pentru şcoala Bodeşti. Firma a primit banii dar tergiversează
lucrările Am trimis notificări. La Ciocîrleşti mai trebuie circa 1 miliard, dar vom folosi veceul actual până
vom reuşi.
Nefiind formulate opinii diferite, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi
Economico-Financiare, consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate
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, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea ultimului punct al ordinei de zi solicitat de
domnul primar:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2011, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba de unele mici modificări în
cadrul bugetului ca urmare unei adrese de la finanţele publice judeţene. Nu am primit dar nici nu ne-au
fost luate sume din buget.
Nefiind opinii contrare, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de
specialitate 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
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2011.
Preşedintele de şedinţă, Simionescu Grigore, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: aşa cum obişnuim în ordine alfabetică urmează domnul
Tăcuţanu Gabi-Ionel.
Întrucât nu sunt formulate obiecţii sau alte propuneri contrare, domnul preşedinte al Comisiei
Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă
prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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 5 de pe ordinea de zi:
5. Prezentarea modului de organizare şi desfăşurare a păşunatului pe păşunea comunei în
anul 2011,-iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Simionescu Grigore, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: cunoaşteţi că până acum am arendat păşunea
comunală la început mai multor persoane dar acum am unificat suprafeţele şi le-am concesionat prin
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licitaţie Asociatiei Crescatirilor de Animale din comuna Scânteia. Chiriac Petru trebuie să aducă 450 mil.
lei. În contul nostru erau 935 mil. la 31.12.2010. Anul trecut s-a înfiinţat Asociatiei Crescatirilor de
Animale din comuna Scânteia, la sugestia Curţii de Conturi. Sunt comune care au probleme mari în
această privinţă, care mă solicită cu relaţii despre cum am procedat. Avem în cont 1 miliard 451
milioane, din care am achiziţionat îngrăşăminte şi avem acum în cont suma în lei prin diferenţă. Am
deschis procedura conform legii am finalizat-o şi acum putem spune că suntem în regulă. Ar fi fost
păcat să nu accesăm fondurile europene cu respectarea procedurii.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: orice investiţie sau cheltuială se va face cu ştirea consiliului
local, pentru că avem acordul asociaţiei în acest sens. Ar trebui să fixăm un termen de ieşire la păşunat.
Domnul consilier Simionescu Grigore: tradiţia era la Sfântul Gheorghe, dar nu se mai respectă,
nu-i mai putem opri eu propun 10 aprilie, dar cu condiţia să nu pască pe păşunea bovinelor.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: eu cred că 15 aprilie este mai bine. Iar bovinele la 25 aprilie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: eu cred că domnul Cârlescu un are voie să aducă seara
ovinele în gospodăria din intravilan, aşa s-au plâns şi oamenii. Efectivele de animale au scăzut cu 30%
faţă de anul trecut.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului
local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul închirierii şi nu dării în folosinţă
gratuită, se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6. -31.03.1423 – 31.03. 2011 comemorare la împlinirea a 588 de ani de la atestarea
documentară a comunei Scînteia.
Preşedintele de şedinţă, Simionescu Grigore, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Acest punct de pe ordinea de zi este abordat în fiecare an.
Pentru astăzi domnul profesor Vitel Gigi a pregătit un scurt moment cultural-artistic cu un grup de elevi
din clasele VII-VIII.
Domnul profesor Vitel Gigi: ştim cu toţii de cultura Cucuteni care se regăseşte şi pe teritoriul
comunei Scînteia în dealul „La nuci” şi zona „La Lese”. S-a constatat că pe vremea lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt, s-a construit Biserica cu hramul Mihail şi Gavril. Ştefan cel Mare a trecut prin zona noastră. La
anul 1669 sunt atestate printre altele o activitate intensă într-o aşezare ca un mic târg-oraş. În anul 1912
apar cele 65 de case cu 242 de suflete cum spun hrisoavele. Aici în spatele gării s-au descoperit
monede şi obiecte de cult din acea perioadă.
Domnul profesor Vitel Gigi: elevii au întocmit prin eleva Cristina Beraru, pentru dumneavoastră o
prezentare PowerPoint pe care vă rog să aveţi răbdarea să o vizionaţi. Eleva Maria-Elisa Rusu vă
prezintă deasemenea un material privind comemorare la împlinirea a 588 de ani de la atestarea
documentară a comunei Scînteia.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: e bine ca din timp în timp să ne amintim de trecut, să avem
conducători mai apropiaţi de cerinţele noastre, ca ţara noastră să iasă din criza (azi la amiază), multe
sunt de spus, mie mi-au placut cele prezentate.
Părintele Mihăila Vasile: ca o precizare, vă supun atenţiei descoperirea sigiliului sau ştampilei din
bronz a bisericii de la 1843 unde este înscris Scînteia este scris cu â din a pentu a respecta acest fapt
istoric. Asta pentru că am mai fost la anumite întâlniri istorice şi toat am mai fost întrebat de ce un
schimbăm denumirea cu â din a. La calculador se scrie în ambele feluri şi cu î din i şi cu â din a.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se prevede exact care este scrierea
denumirii şi legea trebuie respectată. Astfel se scrie denumirea unităţii administrativ teritoriale cu â din
a, iar la denumirea satului reşedinţă de comună se scrie cu î din i.
Părintele Mihăila Vasile: sigiliul este de o autentică valoare şi este bine conservat, doresc să mai
precizez că am reuşit după mai multe încercări să restaurez tabloul votiv al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
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Jos este scris cu litere chirilice asta ne arată… şi încheie la anul 1846, a fost făcut acest tablou
cu dimensiunea de 1,5m, l-am expus pe peretele vestic din pridvor, dar trebuie să-i facem o protecţie cu
plexic că altfel se deteriorează. S-a trecut la grafia latină la anul … multi elevi şi copii nu şitu despre
această scriere chilirică.
Domnul consilier Alexa Constantin: lucru se observă şi pe crucile monument istorice, se vede
cuvântul românesc cu chirilice până la 1898. E o încântare să vezi scrierea românească cu litere
chirilice. De curând a fost restaurat pomelnicul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. S-a întocmit pomelnicul lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, al neamului şi al boierilor lui. O copie am pos-o sub acel tablou pentru ca
oricine doreşte s-ăl cirtească. Este bine să poposim un moment de aprofundare a istoriei atunci când
trecem pragul bisericii care sunt de o mare valoare şi sunt impresionante.
Doamna bibliotecar Baltag Lenuta prezinta un material bine documentat cu privire la acest
subiect, material ce va fi anexat la procesal verbal.
“Când spun Scînteia, mă gândesc la dealurile care înconjoară frumoasa noastră comună, la
apele ce o străbat, la iazul ce străluceşte în soare, la pădurile ce ascund în umbra lor frumuseţea tainică
a florei şi faunei noastre. Văd lanul de aur ce-şi aşteaptă secerătorii sau lanul de porumb foşnind
nerăbdător să-i răsplătească pe ruditorii câmpului. Dar mai ales am vie în memoria mea figura
scînteienilor mei dragi care m-au învăţat drumul drept în viaţă, credinţa în Dumnezeu, munc cinstită,
respectul faţă de om, dragostea faţă de neam şi ţară.
”Astăzi ne amintim deja că sunt 588 de ani de la prima atestare documentară a comunei noastre.
Un putem să un remarcăm schimbările carea u marcat historia recentă a comunităţii. Am trecut
împreună hotarul integrării în Uniunea Europeană şi am simţit oportunităţile oferite.
Astfel în anul 2007 biblioteca “Emil Condurachi” din comuna Scînteia a fost selectată împreună
cu alte 11 biblioteci din România, pentru derularea programului pilot “Biblionet-lumea în biblioteca mea”
– implementat de IREX Bucureşti. Urmare a acestui proiect a fost modernizarea spaţiului bibliotecii şi
dotare acu 6 calculatoare, imprimantă, cameră web, videoproiectgor şi ecran de protecţie.
Având în vedere nevoia de informare a cetăţeanului acest centru a fost şi este de un real folos
comunităţii. Nici cărţile nu sunt neglijate astfel că acum, avem 1599 persoane înscrise la biblioteca din
care 919 active. Numărul de vizite în anul 2010 a fost de 10675. Deşi fondul de carte nu este actualizat,
s-au împrumutat 3115 unităţ in special literatură şcolară.
Biblioteca are în derulare parteneriate cu World-Vision (vreau în clasa a 9-a), cu şcolile din
comună, Asociaţia Antidrog, Asociaţia Corpul Păcii, etc.
Avem multe lucruri cu care ne putem mândri vis-a-vis de problemele sociale existente la nivel
global.
Dorim ca ziua de 31 martie să rămână în memoria copiilor noştri şi a noastră a tuturor, şi oriunde
ne vor purta paşii în viaţa acesta, să ne oprim şi să ne plecăm cu respect capul anuntindu-ne că suntem
parte din trupul acestei comunităţi iar odihna o avem doar alături de strămoşii noştri.
Va mulţumesc ! „
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: aş fi fost mai bucuros dacă astfel de acţiuni s-ar fi
desfăşurat într-o atmosferă mai potrivită la căminele culturale pe care tot încercăm să le construim.
Doamna Onuţă Lucia: sincere felicitări pentru cei care au depus efort şi au pregătit aceste
momente, mă bucur şi vă adresez sincere felicitări.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune abordarea unor problema la diverse dacă sunt
Diverse:
Reprezentant firmă de pază: Vă rog să-mi permite-ţi să profit de şedinţa dumneavoastră de astăzi
pentru a vă prezenta oferta firmei noastre de pază în care se specifică că separat agenţii economici pot
contracta serviciile cu firma de pază.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu aş fi dorit o ofertă scrisă de colaborare cu o firmă de pază.
Din experienţa pe care o avem în perioada maturizării porumbului se ivesc foarte multe probleme. Am
dori să colaborăm, în sezonul de toamnă, dar dacă suntem de acord se poate păzi şi iarna. În principiu
eu sunt de acord cu forma aceadta de pază, am propus şi fermierilor mari să contribuie financiar la plata
serviciilor de pază.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: e bine să nu fie oameni de pază din comună, dar care ar
fi preţul unui astfel de contract?
Domnul consilier Miron Petrică: trebuie să aveti un preţ, dar noi trebuie să mai citim pe lege să
vedem dacă chiar suntem obligaţi, în ce privesc terenurile agricole să vedem dacă suntem obligaţi şi
dacă avem cu ce plăti. Privaţii să-şi asigure paza proprie.
Reprezentant firmă de pază: Este Legea nr. 333 care obligă la organizarea pazei.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: din câte înţeleg este vorba de costuri, firma pare serioasă.
Dacă oamenii văd că se face pază vor fi de acord.
Şeful Postului de Poliţie Grigorescu Costel: eu am lucrat cu colegii de la această firmă de pază la
Oţeleni şi am colaborat foarte bine, obţinând rezultate pe măsură.
Reprezentant firmă de pază: ai nevoie de dotări de o maşină bună, logistică, un câine, avem
medodăa, s-au format nişte automatisme. Noi vă asigurăm că serviciile noastre un vor costa mai mult
decât aţi cheltui cu paza proprie. Noi ne propunem sprijinul primăriei şi al cetăţenilor prin contract de
servicii. Dacăa veţi avea bunăavoinţa prin hotărâre de consiliu local să fie interzis atelajelor accesul pe
tarlale între orele 22.00 şi 5.00. astfel vom avea instrument de lucru. În astfel de situaţii aducem căruţa
la primăriei cu propunerea de măsuri pe care să le apreciaţi dumneavoastră.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: astăzi nu am avut pe ordinea de zi acest subiect, dar a fost
ideea şefului de post, şi va trebui să scurtăm discuţia pentru a proceda la rezolvarea celorlalte probleme
pe care le avem astăzi ca pentru o zi festivă.
Reprezentant firmă de pază: va propunem şi acţiuni promoţionale ca să vedeţi împreună cu şeful
de post cum putem colabora şi eventual funcţiona şi în comuna dumneavoastră.
Domnul consilier Iftime Mihai: noi ştim toate astea, am fost informaţi de domnul primar la o
şedinţă anterioară, suntem de acord cu acţiuni promoţionale, vom contacta firma după ce ne decidem
Nemaifiind 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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