ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 20.07.2011, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scânteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scânteia nr. 867/15.07.2011, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărîre privind modificarea bugetului local pe anul 2011, -iniţiator primarul
comunei ;
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Platforme
de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere” în comuna
Scânteia, Judeţul Iaşi -iniţiator primarul comunei;
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul şi secretarul. În deschiderea şedinţei doamna
preşedinte de şedinţă, consilier Tilici Mirela Cătălina face prezenţa membrilor consilieri si constată că
şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa extraordinară 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. Vam convocat astăzi în şedinţă extraordinară deoarece dorim să urgentăm soluţionarea unor probleme
urgente, foarte importante.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate.
Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Tilici Mirela Cătălina, propune discutarea primului punct al
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărîre privind modificarea bugetului local pe anul 2011.
Preşedintele de şedinţă, Tilici Mirela Cătălina, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am primit prin adrese ale D.G.F.P.J. Iaşi, majorarea plafonului
alocat pentru anul 2011 pentru plata drepturilor salariale, de la 1.949.000 lei la 2.034.000 lei, ca nivel
maxim actualizat la data de 21.06.2011, influenţa fiind de 85.000 lei în trimestrul III 2011, respectiv
diminuarea cu 20.000 lei în trimestrul IV 2011 a cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ
preuniversitar de stat şi redistribuirea sumei de 20.000 lei la capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică, acest fapt ne permite să ne putem achita salariile personalului propriu, bineînţeles prin
aprobarea prezentului proiect de hotărâre.
Astfel, se impune şi reglarea unor sume în cadrul capitolelor 51.02.20-bunuri si servicii autorităţi
executive, 65.02.57- ajutoare sociale în natură învătământ, 67.02.71 –bunuri şi servicii, iluminat,
74.02.20-bunuri si servicii protectia mediului. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu
menţiunea că potrivit art. 82 din Legea nr. 273/2006, am emis déjà o Dispoziţie prealabilă care trebuie
validată prin hotărârea consiliului local.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: personal, cred că un se pune problema vreunei opoziţii din
partea membrilor consilieri, mai ales că această rectificare vizează în principal asigurarea cheltuielilor
salariale pentru funcţionarii proprii.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
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2. Proiect de hotărîre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Platforme
de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere” în comuna
Scânteia, Judeţul Iaşi.
Preşedintele de şedinţă, Tilici Mirela Cătălina, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, acest studiu de fezabilitate a fost întocmit
de S.C. AQUAPROIECT S.A. Bucureşti, proiectant angajat de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de
grajd şi a deşeurilor menajere” în comuna Scânteia, Judeţul Iaşi se prezintă astfel:
1. Valoarea estimativă a investiţiei: 1.602,838 mii RON(inclusiv TVA), echivalent a 391,795 mii
EUR (inclusiv TVA), din care C+M 854,074 mii RON (inclusiv TVA), echivalent A 208,768 mii
EUR (inclusiv TVA) pentru platformă şi investiţiile aferente.
2. Sursa de finanţare: 95% Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 5% Consiliul
Local al comunei Scânteia, judeţul Iaşi din surse proprii sau acordate de către Consiliul Judeţean Iaşi.
3. Capacităţi: Suprafaţa necesară = 2.500 mp, Suprafaţa ocupată = 2.000 mp, Capacitatea de
stocare = 2.000 to/an.
Despre acest proiect vă mai pot spune că am fost informaţi prin adrese ale Unităţii de
Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” că în sesiunea din 19.05.2011,
Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor a avizat favorabil documentaţia de
proiectare la faza „studiu de prefezabilitate”. Astfel că am trecut cu succes de una din cele 4 etape de o
importanţă capitală pentru realizarea investiţiei. Dar urmează avizarea în aceeaşi comisie a studiului de
fezabilitate. După care avizarea în Consiliul Interministerial de Avizări Lucrări Publice de Interes
Naţional şi apoi emiterea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
Se insistă asupra implicării noastre în obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul
de urbanism (gospodărirea apelor, sănătate publică, protecţia mediului, energie electrică, etc.), astfel
încât să fie asigurat succesul aprobării studiului de fezabilitate în cea de a doua etapă.
Întrucât toate acestea trebuiesc transmise proiectantului S.C. AQUAPROIECT S.A. până în
jurul datei de 22.07.2011, astfel încât să fie asigurat succesul avizării studiului de fezabilitate în şedinţa
Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Mediului şi Pădurilor din data de 25.07.2011, v-am convocat
în şedinţa extraordinară de astăzi pentru a aproba acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dar dacă aşa stau lucrurile, aveţi susţinerea nostră şi chiar vă
rugăm domnule primar să faceti tot ce depende de dumneavoastră pentru a intra la finanţare cu acest
proiect.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt, 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.
Nemaifiind luări de cuvânt doamna preşedinte de şedinţă, consilier Tilici Mirela Cătălina
mulţumeşte pentru participare şi declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Tilici Mirela Cătălina

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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