ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 30.06.2011, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scânteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scânteia nr. 838/20.05.2011, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2011, -iniţiator primarul comunei;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea
bunurilor şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice
potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în
anul 2011, -iniţiator primarul comunei;
3. Proiect de hotărîre privind prvind însuşirea şi aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de
investiţie "Construire Cămin cultural şi racord electric în satul Bodeşti, comuna Scânteia, judeţul Iaşi”
-iniţiator primarul comunei;
4. Proiect de hotărîre privind prvind însuşirea şi aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de
investiţie "Reabilitare Cămin cultural în comuna Scânteia, judeţul Iaşi”, -iniţiator primarul comunei;
5. Prezentarea Raportului de control cu privire la activitatea Consiliului local al comunei
Scânteia, a secretarului unităţii administrativ teritoriale şi cu privire la atribuţiile primarului referitoare
la relaţia cu consiliul local, precum şi cu privire la o serie de aspecte sesizate de mass-media, încheiat
la data de 25.05.2011 de către Corpul de control al Prefectului judeţului Iaşi;
6. Proiect de hotărîre privind constatatrea încetării de drept a mandatului de consilier local al
doamnei Săcăleanu Silvica, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către Biroul Permanent
Judeţean al Partidul Democrat Liberal Iaşi , -iniţiator consilier local Darabană Mihai;
7. Proiect de hotărîre privind validarea unui nou mandat de consilier local în persoana domnului
Chiriac Petru, membru supleant pe lista Partidului Democrat Liberal, ca urmare a încetării de drept a
mandatului de consilier local al doamnei Săcăleanu Silvica, în urma retragerii sprijinului politic de
către Biroul Permanent Judeţean al Partidul Democrat Liberal Iaşi , -iniţiator consilier local Darabană
Mihai;
8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul III – 2011,
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.
Deasemenea vă solicit înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi două proiecte de hotărâre şi
anume: Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a membrilor comisiei de validare, şi a
proiectului de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a membrilor Comisiei pentru Activităţi
Social-Culturale, Învăţământ, Sănătate şi Familie.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, propune aprobarea procesului verbal al şedinţei
ordinare din 26.05.2011.
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
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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 procesului verbal al şedinţei ordinare din
26.05.2011.
În urma supunerii la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.05.2011 se aprobă cu unanimitate de
13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea primului punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2011, -iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ni s-a sugerat de catre Corpul de control al Prefectului judeţului Iaşi,
că acest Program al achizitiilor publice trebuie aprobat prin hotărârea autorităţii contractante. Programul este
tip şi cuprinde rubricile prevăzute de lege. Este de fapt o proieţie a ceea ce ne propunem să achziţionăm în
cursul unui an bugetar. Vă voi prezenta Programul de achizitie pe capitole de lucrări, bunuri şi servicii. Părerile
sunt îmărţite, cei de la D.G.F.P. nu sunt interesaţi decăt de anumite achiziţii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: păi dacă este o proiecţie, deci un plan un avem ce să obiectăm.
Domnul consilier Iftime Mihai: de fapt noi am tot discutat de la începutul anului, dar se pare că nu a fost
aprobat de consiliul local prin hotarare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da, într-adevăr, până acum acest Program era aprobat de
ordonaorul principal de credite, dar acum vrem să-l aprobăm şi prin hotărârea consiliului local.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, acest
Program trebuia aprobat de la finele anului trecut, aş ruga pe domnul primar să ne prezinte la fiecare şedinţă
ce s-a achiziţionat şi ce se impune pentru actualizarea Programului, pentru a fi insuşit şi aprobat de consiliul
local.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: spunea domnul consilier că Programul trebuia aprobat la momentul
aprobării bugetului, dar noi un trebuie să ştim când aprobăm bugetul ce lucrări ne putem angaja, ce putem
executa?
Domnul consilier Miron Petrică: dacă-mi amintesc bine de la începutul mandatului a fost constituită o
comisie de achiziţii, care nu a fost activată niciodată în timpul mandatului. Acest exemplu se poate extrapola
cu privire la semnarea contractului cu firma de pază, despre care am auzit că se comportă foarte dur cu tinerii,
care sunt loviţi pentru fapte minore, iar noi ca şi consilieri fiind intrebaţi nu ştim absolut nimic. Ne întreabă
cetăţenii şi nu ştim ce să le spunem.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dar nu vă supăraţi, am tot discutat în consiliul local, v-am informat şi
asupra sumei de circa 60 milioane/lună prevăzută în contract. Dar nu-i nicio problemă pe 18.07.2011, expiră
perioada de proba de 3 luni de zile şi putem rezilia contractul, dacă consideraţi aceasta ca o soluţie.
Domnul consilier Miron Petrică: păi vedeţi că recunoaşteţi că nu ne-aţi prezentat contractul şi nouă în
consiliul local ?
Domnul consilier Alexa Constantin: păi se plâng oamenii că au fost loviţi, Tacuţanu, a lui Popuşoi şi alţii,
fără să aibă prea mare vină, se pare că se intervine în mare forţă pentru a da un exemplu exagerat de forţă.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: această manieră de intervenţie în forţă este de preferat, dar nu
să se procedeze la acte de violenţă, fără just temei.
Domnul consilier Rădeanu Mihaită: consider că adevărul este undeva la mijloc. Şi eu am fost legitimat
de firma de pază, dar nu mi s-a întâmplat nimic. Şi unii tineri din comună nu se comportă civilizat. Atunci cum
este mai bine, să ne lăsăm călcaţi de infractori ?
Domnul consilier Alexa Constantin: personal sunt de acord cu firma de pază, dar să ştie să-şi
dimensioneze activitatea în raport cu gradul de infracţionalitate şi nu printr-o violenţă exagerată.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: noi când am tot discutat despre paza obştească, vă aminiti că
aveam mari probleme, e prima dată când au fost descoperiţi autorii furtului de cabluri de telefonie, doi de la
Valea Satului, deci este o realizare, căci se chinuie poliţiştii de 2 ani de zile şi nu au reuşit să identifice autorii.
Mai nou se restructurează poliţia rurală şi se înfiinţează secţii de poliţie la 10-12 comune.
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Arondarea comunelor la cele 9 secţii de poliţie se va face în funcţie de aria teritorială a parchetelor
locale, care sunt la Iaşi, Paşcani, Răducăneni şi Hârlău. Noi vom fi arondaţi la secţia cu sediul în comuna
Ciurea.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea
bunurilor şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice
potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în
anul 2011, -iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: practic nu sunt modificări foarte mari, ci s-au introdus alte criterii pentru
determinarea veniturilor, beneficiarilor de ajutor social. Acum avem doar 23 de beneficiari, din care numai 10
apţi de muncă şi trebuie să ne conformăm. Este vorba mai exact de Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, care a fost publicată după ce noi în luna decembrie aprobasem acest
proiect de hotărâre şi trebuie să ne conformăm noilor criterii.
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.
Întrucât nu sunt formulate obiecţiuni sau propuneri, 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 prvind însuşirea şi aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de
investiţie "Construire Cămin cultural şi racord electric în satul Bodeşti, comuna Scânteia, judeţul Iaşi”
-iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aici este vorba de o restanţă de a mea, de a noastră. Pur şi simplu,
noi am aprobat odată cu bugetul în fiecare an lista de investiţii, dar ne-a scăpat adoptarea unei hotărâri
distincte cu privire la această investiţie, despre care tot am mai discutat în repetate rânduri, investiţie cu care
v-am ţinut la curent de fiecare dată.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: proiectul tehnic a fost modificat? Mai lucrează firma care a
adjudecat lucrarea, sau nu?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: au fost modificate anumite lucrări, de mică valoare, ca diferenţă,
probabil că va fi în plus cu anumite lucrări. Atunci când am început lucrările investiţia valora 935.483 lei, adică
(aproximativ 9 miliarde lei vechi). Am depus toată documentaţia de autorizare, dar cei de la I.S.C. au cerut şi
această 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.
Întrucât nu sunt formulate obiecţiuni, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu
unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărîre privind prvind însuşirea şi aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de
investiţie "Reabilitare Cămin cultural în comuna Scânteia, judeţul Iaşi”, -iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: s-a terminat proiectul la Scânteia, am fost chemat la I.S.C. şi s-a
constatat că nu este chiar aşa cum au constatat cei de la Corpul de control al Prefectului. Erau avizul pentru
P.S.I., deci asta este şi părerea celor din domeniu pentru a putea continua lucrările.
Cei de la Consiliul Judeţean cât şi a celor de la I.S.C., care a şi sistat lucrările până la obţinerea
documentaţiei de autorizare. Deja luni merg la Iaşi pentru a obţine cele mai multe avize în vederea continuării
lucrărilor de investiţii. Sper ca într-o lună şi ceva să obţinem întreaga documentaţie şi toate avizele pentru
investiţia este de 891.051.000 lei, fara T.V.A.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: propun ca această lucrare să fie scoasă la licitaţie iar la
şedinţa viitorare să ne prezentaţi cât s-a cheltuit până acum, pentru că eu cred că cu o sumă mai mică
executam pe timp mai scurt de circa un an de zile şi finalizam lucrarea.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: contractul iniţial este încheiat pentru o primă fază cu o valoare de
760.000.000 lei, dar ne rămân şi materialele deja achiziţionate. Mai sunt stâlpii care au fost evaluaţi de
structurist şi ne-a dat soluţia mult mai târziu şi vom merge în continuare pe cadre de beton. Cărămida pentru
extindere este, tâmplăria este, deci se pleacă de la faza de consolidare în continuare. Nu am nimic împotrivă,
dacă legea ne permite şi găsim o firmă cu condiţiile impuse de noi.
Domnul consilier Iftime Mihai: asta ar însemna că dacă firma care v-a câştiga licitaţia să prezinte situaţii
de lucrări pe faze de execuţie, cu termen de execuţie. Ar putea fi găsite firme şi de pe plan local, dacă
îndeplinesc condiţile de participare la licitaţie. Chiar trebuie gândit la o astfel de variantă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: păi credeţi că eu nu sunt de acord să facem economie la orice fel de
lucrări din fondurile publice? Chiar o să studiem orice variantă favorabilă pentru bugetul local. Ieri am pus
problema modificării certificatului de urbanism cu privire la unele lucrări de extindere şi am aflat că nu sunt
probleme.
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.
Întrucât nu sunt formulate obiecţiuni, 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. Prezentarea Raportului de control cu privire la activitatea Consiliului local al comunei
Scânteia, a secretarului unităţii administrativ teritoriale şi cu privire la atribuţiile primarului referitoare
la relaţia cu consiliul local, precum şi cu privire la o serie de aspecte sesizate de mass-media, încheiat
la data de 25.05.2011 de către Corpul de control al Prefectului judeţului Iaşi;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, ştiţi că sunt chemat de ceva vreme pe la unele
instituţii ale statului. S-a încheiat un proces verbal de control al corpului de control al Prefectului. Patru
inspectori şi-au desfăşurat activitatea la sediul nostru, cu ocazia acestui control. Nu s-a aprobat de către
consiliul local Statutul comunei. Deasemenea s-a dispus aprobarea prin act administrativ a Regulamentului de
Ordine Interioară şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului.
S-a dispus deasemenea aprobarea nomenclatorului arhivistic al autorităţii publice locale. Şi aici aş preciza că
acest R.O.I.-ul este aprobat prin H.C.L. nr. 44/31.08.2005, iar Nomenclatorul este aprobat prin H.C.L. nr.
24/30.09.2008, ultima fiind afişată pe pagina noastră de web http://www.primariascinteia.ro încă de la
momentul adoptării acesteia. Sunt 3 pagini de observaţii, dar ce este mai important urmează în continuare.
D.G.F.P.J.Iaşi a încheiat un proces verbal separat, pe care vi-l voi prezenta în continuare. Se dispune
remedierea deficienţelor constatate, şi se propune sesizarea I.S.C. şi a organelor de cercetare penală cu
privire la obiectivele de investiţii construire cămin cultural în satul Bodeşti precum şi reabilitare cămin cultural
în satul Scânteia. Din raportul D.G.F.P. Iaşi întocmit de domnul consilier Botezatu Ion, factorul generator al
controlului l-a constituit Ordinul nr. 423/2001 emis de Prefectul judeţului Iaşi.
În ce priveşte obiectivul construire cămin cultural în satul Bodeşti, a fost organizată conform legii
procedura de licitaţie prin SEAP, executantul fiind selectat dintr-un număr de 10 operatori economici. Aici s-au
încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale în sensul că a fost
achitat în avans un procent de 48% din valoarea contractului faţă de maxim 30% cât prevede legea. Această
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faptă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, contravenţia se prescrie
în termen de 6 luni. Dar acest lucru întâmplându-se în decmbrie 2008, fapta s-a prescris.
Modul în care a fost finanţat contractul de execuţie a lucrărilor de la Căminului cultural Scânteia. Aici aş
face o observaţie, că la momentul controlului secretarul a dat o notă de relaţii, neştiind că există programul
achizitiilor publice la propunerea domnului exviceprimar Mihai Darabană, înregistrată sub nr. 5099/12.11.2008,
privind modificarea Programului achizitiilor publice pe anul 2008. La acest obiectiv au fost contractate doar
serviciile cu forţa de muncă întrucât din experienţă se ştie că agenţii economici încarcă foarte mult cheltuielile
cu transportul materialelor şi cu manipularea acestora. Primaria în calitate de achizitor s-a angajat prin
contractul de achiziţie să livreze materialele de construcţii, pe care le-a achiziţionat în valoare de 101.094,65
lei . Finanţare lucrărilor s-a făcut din fonduri ale bugetului local şi din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Iaşi.
Valoarea contractului fiind de 76.237 lei inclusiv TVA. Primăria a achiziţionat de la diverşi furnizori servicii
reprezentând studii Geo, Ridicări Topo şi Consultanţă tehnică în valoare de 25.666,62 lei.
În legătură cu achiziţia cantităţii de 25 tone azotat de amoniu, aceeaşi situaţie de încălcare a dispoziţiilor
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu prescripţia faptei potrivit art. 13 alin. (1) din O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. În acest caz avem hotărâre judecătorească vavorabilă nouă pe
care încercăm să o punem în executare.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: v-am rugat ca la şedinţele următoare să ne prezentaţi sumele
cae s-au cheltuit până în acest moment. Am sprijinit înfiinţarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale din comuna
Scânteia. Am încercat să adun sumele reprezentând subvenţia pe suprafeţele de păşune comunală atât cât sa putut.
Domnul consilier Tăcuţanu Gabi-Ionel: dar cine nu a virat în contul bugetului local sumele reprezentând
subvenţia europeană pe suprafaţa de păşune comunală ?
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: Chiriac Dan 400 şi ceva de milioane vechi, şi Darabană
Alexandru 1miliard şi ceva mii de lei vechi, acestea sunt cei care nu au înţeles să vireze în sumele la bugetul
local.
Domnul consilier Miron Petrică: dar domnule primar, cumva aceste persoane v-au lucrat şi pământul
dumneavoastră ?, pentru că eu am auzit de la oameni acest lucru pe care mărturisesc că nu-l pot proba.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da, este adevărat,………. dar şi eu am o suprafaţă de teren pe care
trebuie să o lucrez, acum mai nou lucrez cu Agheorghiesei, care nu este din comuna noastră tocmai ca să numi mai iasă astfel de vorbe.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărîre privind constatatrea încetării de drept a mandatului de consilier local al
doamnei Săcăleanu Silvica, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către Biroul Permanent
Judeţean al Partidul Democrat Liberal Iaşi , -iniţiator consilier local Darabană Mihai;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: doamna Săcăleanu Silvica şi-a depus demisia anterior retragerii
sprijinului politic de către partidul de provenienţă PDL. Am primit confirmarea scrisă a P.D.L. Iaşi privind
retragerea sprijinului politic al doamnei Săcăleanu Silvica şi propunerea de validare a supleantului în persoana
domnului Chiriac Petru. Nu ne revine decât să constatăm prin hotărâri ale consiliului local aceste modificări în
structura consiliului local, bineânţeles în baza referatului semnat de primar şi secretar, dar şi în urma validării
de către comisia de validare a noului mandat de consilier local.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 12 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărîre privind validarea unui nou mandat de consilier local în persoana domnului
Chiriac Petru, membru supleant pe lista Partidului Democrat Liberal, ca urmare a încetării de drept a
mandatului de consilier local al doamnei Săcăleanu Silvica, în urma retragerii sprijinului politic de
către Biroul Permanent Judeţean al Partidul Democrat Liberal Iaşi , -iniţiator consilier local Darabană
Mihai;
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
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Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: acum se impune validarea mandatului suplenatului de pe lista
Partidului Democrat Liberal.
Membrii Comisiei de validare având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal Iaşi, verifică lista de
candidaturi a P.D.L. şi încheie procesul verbal cu propunerea de validare membrului supleant, în ordine
alfabetică de pe lista P.D.L. a domnului Chiriac Petru.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 12 voturi.
În continuare domnul Chiriac Petru depune jurământul.
Domnul primar îi adresează felicitări în numele său personal cât şi al membrilor consilieri şi îi urează
mult succes în noua funcţie.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul III – 2011,
Preşedintele de şedinţă, Tăcuţanu Gabi-Ionel, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor
consilieri.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: aşa cum obişnuim în ordine alfabetică urmează doamna Tilici Mirela
Cătălina.
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 următorului punct de pe ordinea de zi:
Domnul primar Fănică Săcăleanu: doamnelor şi domnilor consilieri am solicitat suplimentarea ordinii de zi
după cum era şi logic şi anume cu proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a
membrilor comisiei de validare.
Domnul consilier ing. Mihai Darabană Pentru a se respecta configuraţia politică rezultată în urma
alegerilor locale, propun ca locul vacant rămas în comisa de validare să fie ocupat de domnul consilier Alexa
Constantin.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: doamnelor şi domnilor consilieri am solicitat deasemenea
suplimentarea ordinii de zi şi cu proiectului de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a
membrilor Comisiei pentru Activităţi Social-Culturale, Învăţământ, Sănătate şi Familie.
Domnul consilier ing. Mihai Darabană aceeaşi situaţie numai că, propun ca locul vacant rămas în
comisa de specialitate a consiliului local să fie ocupat de domnul consilier Chiriac Petru.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
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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