ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 28.04.2011, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 830/21.04.2011, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
31.03.2011, -iniţiator primarul comunei ;
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul
2010, -iniţiator primarul comunei ;
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni
pe anul 2011, -iniţiator primarul comunei ;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei, -iniţiator primarul comunei ;
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei comunei
Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator primarul comunei ;
6. Proiect de hotărîre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei,-iniţiator o
treime din numărul consilierilor locali în funcţie;
7. Proiect de hotărîre privind alegerea noului viceprimar al comunei,-iniţiator primarul
comunei.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul şi secretarul. În deschiderea şedinţei domnul
preşedinte de şedinţă, consilier Tăcuţanu Gabi-Ionel 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, în
care este înscris şi proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei, iniţiat
de o treime din numărul consilierilor locali în funcţie. Deasemenea vă solicit înscrierea pe ordinea de zi şi
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi.
Nemafiind şi propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, propune discutarea primului punct al ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
31.03.2011, -iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, 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.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul
2010, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, ca în fiecare an se impune aprobarea prin
hotărâre a contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010. Aţi primit cu toţii câte un exemplar
al situaţiei pe capitole de venituri si cheltuieli şi puteţi observa că la venituri impozitul este mai mic ca
urmare a diminuării salariilor cu 25%, şi din acest motiv nu am putut realiza planul propus la începutul
anului. Iar la impozitele şi taxele locale pe proprietate puteţi observa ca ne-am făcut planul şi chiar l-am
depăşit. Nu am realizat decât 97% la amenzi, în rest la toate capitolele am depăşit planul. Ne
interesează mai mult cheltuielile. La autorităţile publice-cheltuieli de personal veţi observa că a fost
alocat 356,72 mii lei şi s-a cheltuit numai 326,51 mii lei, la bunuri şi servicii, am avut pla de 85,50 mii lei
şi s-a cheltuit numai 84,78 mii lei s.a. Pe ansamblu
comuna Scînteia în anul 2010 a avut un buget iniţial în sumă de 5.183.900 lei şi un buget definitiv la
sfârşit de an în sumă de 4.431.020 lei. Exercitiul bugetar la sfârşitul anului se prezintă astfel : venituri
totale 4.126.283 lei, cheltuieli 4.034.951 lei, cu un excedent de 91.332 lei care se regăseşte în fondul de
rulment.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni
pe anul 2011, -iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este pentru prima dată când vă supunem atenţiei execuţia
trimestrială a bugetului pe anul 2011 întocmit pe cele două secţiuni, de dezvoltare şi de funcţionare.
Practic acest lucru rezultă din situaţiile financiare la zi, cu referire la plăţile cu salariile, utilităţile, deşi
plăţi mari nu s-au făcut pâană acum.
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 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei, -iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Simionescu Grigore, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ştiţi că am modificat de mai multe ori inventarul domeniului
privat. De vreo doi ani ne chinuim să implementăm proiectul poluarea cu nutrienţi. Dar pentru aceasta
mai trebuia identificat un amplasament care să corespunda criteriilor, să fie inclus în inventarul
domeniului public sau privat al comunei liber de sarcini, să nu fie în zonă indundabilă, să nu fie în zonă
în care se manifestă alunecări de teren, să fie la distanţă minimă de circa 1 hm faţă de locuinţe, să nu
fie în apropierea unor obiective strategice, să nu fi pe pante marti, care ar presupune un volum mare de
excavaţii, să permită accesul de la un drum comunal la locaţia respectivă fără încălcarea unor
proprietăţi ş.a. Astfel ca am identificat un amplasament de 2.500 mp, teren păşune în extravilan din
zona satului Boroseşti, cu care vrem să ne înscriem în inventarul domeniului privat, pentru a fi alocat
pentru aceasta destinaţie. În cadrul proiectului vom fi dotaţi cu utilaje care ne vor fi foarte utile, pentru
depozitarea şi selectarea gunoiului de grajd. Avem deasemenea nişte solicitări ale fraţilor Ţuiu din satul
Scînteia şi anume soţii Ţuiu Adrian şi Tatiana care au primit lot pentru casă de 1.000 mp şi nu au
contract de concesiune, Ţuiu Vasilică-Mihăiţă, Ţuiu Laurenţiu, care deasemenea au primit loturi a câte
1.000 mp fiecare, deşi au construit împreună o casă de locuit, fraţii gemeni Mihai Ilie şi Mihai Cristian,
care au început construirea unei case pe un lot de 1.000 mp, loturi de teren concesionate care au fost
omise la inventariere.
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Tot pentru a fi invetariat este şi terenul în suprafaţă de 583 mp aferent casei de locuit a
comoştenitorilor Diaconu Paraschiva cu cei doi fii Diaconu Lucian şi Diaconu Cristian, teren situat în
intravilanul satului Scînteia, aflat în proprietatea statului şi atribuit familiei în folosinţă pe durata
existenţei construcţiilor conform art. 30 alin. (2) din Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului
localităţilor urban şi rurale, abrogat prin Decretul Lege nr. 1/27.12.1989, aşa cum rezultă din contractul
de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4648/19.06.1987 la Notariatul de Stat Judeţean Iaşi.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei comunei
Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Noi am mai discutat şi am aprobat prin hotărâri de consiliu local
primele etape din procedură şi astăzi vă putem propune variantele pentru a fi aprobată varianta finală a
proiectului stemei comunei. Ca simboluri avem vasul globular cu capac de aur, descoperit în situl
arheologic de la Bodeşti al culturii Cucuteni. Niste cruci ce simbolizează ce fac trimitere la 2 biserici
monument istoric ctitorii domneşti, aflate pe teritoriul comunei noastre. Iar foarte important, fondul
trebuie să evite combinaţia celor 3 culori ale drapelului naţional. În urma prezentării celor 5 variante de
stemă se supune aprobarii.
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 se aprobă cu unanimitate de 13 voturi, varianta nr. 5.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărîre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei,-iniţiator o
treime din numărul consilierilor locali în funcţie;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Domnilor consilieri, suntem într-un fel împinşi să procedăm
astfel, deoarece s-a format o nouă majoritate aproape în toate localităţile din judeţ şi chiar din ţară. Au
apărut anumite probleme în cadrul noii alianţe, acolo unde există primar PSD sau PNL şi viceprimar de
la PDL. Se impune schimbarea din funcţie a viceprimarului, fără a i se aduce neapărat reproşuri. Dacă
citim Protocolul noii alianţe, se menţionează că este exclusă orice colaborare cu PDL. Dacă nu dăm
curs acestor imperative, vom avea şi noi probleme.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: Nimeni din noi n-are ce-i reproşa d-lui Darabană Mihai, dar asta
este o situaţie ce vine de la nivel central. Noi un avem nimic cu el, dar asta-i situaţia şi n-ai ce-i face,
dacă aşa s-a hotărât de sus.
Domnul consilier Iftime Mihai: motivaţia consilierilor locali iniţiatori este una politică. A, dacă am
căuta motive, aceste s-ar gasi oricând şi la oricine. Dar trebuie rezolvată problema aşa cum este dictată
la nivel naţional de către USL. Nu întâmplător s-a constituit USL-ul, şi se cere disciplină şi respectarea
Protocolului noii alianţe politice. Dacă citim protocolul şi se realizează cele stipulate în el ar fi să trăim
foarte bine, dar se va vedea. În niciun caz nu o să discutăm altfel în alt context, spre exemplu cu proprii
cetăţeni, decât aşa cum s-au petrecut lucrurile în plenul şedintei. Am ajuns la această concluzie
discutând între cele două partide PNL şi PSD. Poate cine ştie, orice rău este înspre bine, dar noi trebuie
să respectam disciplina de partid şi să ne conformăm. Chiar în legea administraţiei în forma actualizată
este prevăzut că viceprimarul poate fi schimbat din funcţie pe principiul parităţii, fără motive disciplinare
să spunem.
Domnul viceprimar Darabană V. Mihai: domnilor consilieri eu trebuie să vă mulţumesc alegerii de
acum 3 ani. Eu mi-am făcut datoria în tot acest timp. Aş contrazice pe domnul Iftime Mihai, pentru că
am avut exemple din alte localităţi unde s-a retras sprijinul politic unor membri PDL. Eu cred că nu noi ci
partidul beneficiază de voturile pe care le aducem din teritoriu. Eu vă mulţumesc pentru colaborare, a
fost o experienţă interesantă să lucrez în administraţia publică locală, care mi-a plăcut. Daca aşa stau
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lucrurile eu voi preda documentele din gestiune şi bunurile comunei pe care le gestionez. Am avut o
contribuţie esenţială la întocmirea inventarul domeniului privat şi la reactualizarea celui public al
comunei. Am avut şi eu o contribuţie la bugetul local, doamna senator Mihaela Popa ne-a promis că ne
alocă 500 mii lei.
Domnul consilier Iftime Mihai: dacă doamna senator Mihaela Popa nu v-a propus retragerea
sprijinului politic, dacă aţi fi fost susţinut de partid puteau să spună uite vă alocăm un miliard pentru a
repara un veceu. Dar banii care au venit la bugetul local s-au împărţit la sfârşit de an şi nu datorită
sprijinului PDL către dumneavoastră. La Aroneanu şi la Balş se construiesc baze sportive şi parcuri, iar
la noi nu se vede nimic.
Domnul consilier Miron Petrică: domnule Darabană eu când intru în cabina de vot voi contribui cu
puţin la mai binele ţării. PDL-ul s-a transformat în duşmanul ţării, dumneavoastră aţi căzut la mijloc din
păcate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu vreau să vă propun să fim şi să rămânem prieteni indiferent de
opţiunile noastre politice.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dacă doamna senator Mihaela Popa a vrut să ne aloce 500 mii
lei, atunci de ce a ridicat tonul în şedinţa pe care aţi avut-o, de ce v-a recomandat să nu aveţi nicio
colaborare cu mine ca primar PSD?
Domnul consilier Alexa Constantin: dar un vă gândiţi că acest om are nişte rate la bănci, are o
familia, totuşi pe plan local contează mai mult omul.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: acum mă uit la veniturile bugetului local şi văd că sunt mai mici
cu peste 300 mii de lei, atunci cu ce ne-a ajutat senatorul Mihaela Popa? PDL-ul a luat bani cu nemiluita
de la bugetele locale din toată ţara, nu numai de la noi. Un primar cu o indemnizaţie de 1.500 lei pe
lună, cu atâtea probleme pe cap este de neânchipuit. Doctrina partidului este de vină. Aşa că domnul
Darabană nu a fost ajutat financiar de PDL în privinţa bugetului local.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: eu am fost cu domnul Darabană şi voi fi alături de el în
continuare. Doresc o relaţie bună în continuare cu dumnealui. Problemele generale sunt unele, dar noi
avem alte probleme şi trebuie să colaborăm.
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită membrilor comisiei de validare să se ocupe
de procedura de vot.
În urma exprimării votului secret şi a centralizării buletinelor de vot, la întrebarea înscrisă în buletinul
de vot: „Sunteţi de acord cu schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
domnul Darabană Mihai?” se consemnază următorul rezultat : din totalul de 13 voturi exprimate de către
toţi membrii consilieri locali în funcţie, 9 voturi sunt pentru, 3 voturi sunt împotrivă, 0 abţineri şi 1 vot nul.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărîre privind alegerea noului viceprimar al comunei,-iniţiator primarul
comunei.
Domnul consilier Iftime Mihai: propun pe domnul consilier Busuioc Vasile din partea PNL.
Întrucât nu mai sunt şi alte propuneri se procedează la desfăşurarea exprimării votului secret.
În urma exprimării votului secret şi a centralizării buletinelor de vot, la întrebarea înscrisă în
buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu alegerea în funcţia de viceprimar al comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
a domnului Busuioc Vasile?” se consemnază următorul rezultat : din totalul de 13 voturi exprimate de
către toţi membrii consilieri locali în funcţie, 9 voturi sunt pentru, 3 voturi sunt împotrivă, 1 abţinere şi 0
voturi nule.
Domnul consilier Busuioc Vasile: domnilor consilieri ţin să vă mulţumesc pentru alegerea în
funcţia de viceprimar al comunei şi vă asigur de o foarte bună colaborare atât cu executivul cât şi cu
dumneavoastră, şi sper să avem rezultate foarte bune.
În continuare domnul Busuioc Vasile depune jurământul de credinţă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea ultimului punct de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi, - iniţiator primarul comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cunoaşteţi de acum cu toţii că am mai fost solicitaţi în această
privinţă de către A.D.I.S., al cărui membru suntem şi noi. De această dată în corespondenţa primită se
vorbeşte despre unele observaţii şi propuneri primite din partea Autorităţii de Management POS Mediu
2007-2013, în virtutea faptului că, Consiliul Judeţean Iaşi este beneficiarul proiectului PHARE CES
2006/018-147.04.03/08.02 – „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în domeniul deşeurilor din
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judeţul Iaşi”. Scopul asistenţei tehnice îl constituie pregătirea unui proiect de management integrat al
deşeurilor pentru judeţul Iaşi în vederea obţinerii finanţării investiţiilor necesare pentru conformare prin
intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: păi dacă se tot vorbeşte că suntem pe ultimul loc din Europa la
accesarea de fonduri europene, un cred că cineva se poate împotrivi la o astfel de iniţiativă lăudabilă.
Cred că trebuie să supunem la vot fără pre multe discuţii.
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.
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,
Tăcuţanu Gabi-Ionel

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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