ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÂNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 20.06.2012, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Scânteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 271/15.06.2012 privind
convocarea consilierilor declaraţi aleşi în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Scânteia, cu
următoarea ordine de zi:
1) Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare
2) Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local 2012-2016.
3) Proiect de hotărâre privind declararea consiliului local ca legal constituit.
4) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
5) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei.
6) Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a
acestora.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi următorii 13 consilieri locali declaraţi
aleşi în urma scrutinului pentru alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele

Prenumele

ALEXA
ANECULĂESEI
AŞTEFANEI
ATASIEI
BACIU
CURCUDEL
DARABANĂ V.
ICHIM
IFTIME
MIRON
NETCĂ
RĂDEANU
SĂCĂLEANU

CONSTANTIN
CONSTANTIN
MIHAI
VIOREL
COSTEL
LIA
MIHAI
VASILE
MIHAI
PETRICĂ
LIVIU-DANIEL
MIHĂIŢĂ
SILVICA

Apartenenţa
politică
P.P.-D.D.
U.S.L.
U.S.L.
U.S.L.
P.D.L.
P.P.-D.D
P.P.-D.D.
P.P.-D.D.
U.S.L.
U.S.L.
P.P.-D.D.
U.S.L.
INDEPENDENT

În deschiderea şedinţei domnul Dominte Traian, desemnat prin Ordin, reprezentant al Prefectului judeţului
Iaşi la şedinţa de constituire a consiliului local, se prezintă şi face prezenţa membrilor consilieri. Constată că
şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa de constituire de astăzi, învită
pe cel mai în vârstă dintre consilieri să preia conducerea lucrărilor, care va fi ajutat şi asistat de doi consilieri mai
tineri.
Domnul preşedinte de vârstă Ichim Vasile asistat de cei 2 consilierii mai tineri Aneculăesei Constantin şi
Baciu Costel, prezintă şi 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 vârstă Ichim Vasile: după cum aţi fost informaţi astăzi are loc şedinţa de constituire
a noului consiliu local, în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012.
Sper că sunt în asentimentul dumneavoastră al tuturor să salutăm prezenţa în mijlocul nostru a domnului
Dominte Traian, reprezentantul Prefectului la şedinţa de constituire a consiliului local. Deasemenea salutăm şi
prezenţa doamnei judecător Hatmanu Laura, desemnată de Preşedintele Judecătoriei Iaşi pentru validarea în
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funcţie a domnului primar. Întrucât avem sentinţa civilă privind validarea alegerii în funcţia de primar al comunei,
tot astăzi în şedinţa de constituire va avea loc şi ceremonia depunerii jurământului de către domnul primar
Fănică Săcăleanu, reales în 10 iunie 2012.
Având în vedere O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi va trebui să luăm mai multe pauze pentru
parcurgerea procedurii de validare a noilor autorităţi locale.
Pentru început solicit domnului secretar să prezinte preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia
dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul
electoral de circumscripţie.
Dosarele sunt însoţite de o serie de adrese primite de la formaţiunile politice care au înaintat lista
consilierilor care se bucură de sprijin politic şi care urmează a fi validaţi.
Consilierii locali, se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele politice pe ale căror liste au fost aleşi,
dacă sunt în număr de cel putin 3, iar consilierii care nu îndeplinesc aceste condiţii, inclusiv consilierii
independenţi, pot constitui un grup prin asociere. Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul
deschis al majorităţii membrilor grupului.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: din centralizarea rezultatelor alegerilor a rezultat pentru
consiliul local Scânteia un număr de 6 consilieri U.S.L., 5 consilieri P.P.-D.D., 1 consilier P.D.L. şi un consilier
independent
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile, propune discutarea primului punct de pe ordinea de zi şi
anume:
1) Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: conform procedurii vă solicit propuneri pentru desemnare
numărului membrilor şi componenţei nominale a comisiei de validare.
Domnul primar Săcăleanu Fănică: propun ca această comisie să fie formată dintr-un număr de 3
consilieri.
Domnul consilier Iftime Mihai: propun pe domnul consilier Rădeanu Mihăiţă.
Domnul consilier Darabană Mihai: propun pe doamna consilier Curcudel Lia.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: propun pe domnul consilier Iftime Mihai.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: vă reamintesc faptul că membrii comisiei de validare îşi aleg
din rândul lor un preşedinte şi un secretar.
Dupa alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o pauză, în timpul căreia va fi examinată de
către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor
fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal.
Comisia de validare revine după pauză şi preşedintele acesteia domnul consilier Rădeanu Mihăiţă
prezintă procesul verbal încheiat şi lucrările efectuate.
Rădeanu Mihăiţă: domnilor consilieri permiteţi-mi să vă informez că în mod democratic am stabilit ca
preşedinte al comisiei de validare pe subsemnatul, secretar al comisiei va fi doamna consilier Curcudel Lia, iar
domnul consilier Iftime Mihai va avea calitatea de membru al comisiei. De asemenea vă prezint procesul verbal
cuprinzând propunerea de validare a unui număr de 13 consilieri locali.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre
privind alegerea comisiei de validare se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile, propune discutarea celui de al doilea punct de pe ordinea de
zi şi anume:
2) Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local 2012-2016.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al
consiliului local, vă prezint în ordine alfabetică tabelul nominal cu membrii consilieri care pot fi validaţi în şedinţa
de constituire de astăzi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei
mandat este supus validării sau invalidarii nu participă la vot.
Întrucât procedura de validare în funcţie a primarului poate fi încheiată tot astăzi, acesta a optat pentru
funcţia de primar, urmează să fie validat în funcţia de consilier local şi supleantul de pe lista U.S.L., domnul
consilier Aştefanei Mihai.
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Preşedintele comisiei de validare Rădeanu Mihăiţă: domnilor consilieri permiteţi-mi să vă prezint procesul
verbal cuprinzând propunerea de validare a unui număr de 13 consilieri locali.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi după ceremonia de depunere a jurământului
de credinţă, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali 20122016 se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru, prin validarea numărului complet de 13 consilieri locali,
prevăzuţi de lege.
Întrucât domnul consilier Aştefanei Mihai a părăsit lucrările şedinţei mai devreme în urma unei dispute cu
domnul Iftime Mihai, referitoare la conducerea şedinţei de astăzi de către cel mai în vârstă dintre consilieri,
acesta urmează să depună jurământul în şedinţa următoare, întrucât validarea mandatului poate fi făcută şi în
absenţă.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile, vă propun să dăm cuvântul doamnei judecător Hatmanu
Laura, pentru a se proceda la validarea mandatului domnului primar.
Doamna judecător Hatmanu Laura: vă rog să-mi permiteţi să dau citire Sentinţei civile nr.
12260/18.06.2012, pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 17963/245/2012, prin care s-a dispus validarea
alegerii domnului Săcăleanu Fănică în funcţia de primar al comunei Scânteia, judeţul Iaşi.
După prezentarea sentinţei civile, domnul Fănică Săcăleanu, prezintă declaraţia pe propria răspundere
prin care optează pentru funcţia de primar.
În continuare urmează ceremonia depunerii jurământului de către domnul primar Fănică Săcăleanu.
Domnul primar reales Fănică Săcăleanu, este felicitat atât de către doamna judecător cât şi de domnul
preşedinte de şedinţă, în nume personal cât şi în numele membrilor consiliului local.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile, propune discutarea celui de al treilea punct de pe ordinea de
zi şi anume:
3) Proiect de hotărâre privind declararea consiliului local ca legal constituit.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: întrucât au fost validate mandatele a cel puţin două treimi din
numărul de consilieri stabilit potrivit legii şi după depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului local declar consiliul legal constituit.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre
privind declararea consiliului local ca legal constituit se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile, vă propun
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile, propune discutarea celui de al patrulea punct de pe ordinea
de zi şi anume:
4) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Domnul Preşedinte de vârstă Ichim Vasile: conform procedurii vă solicit propuneri pentru desemnare
preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata
mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: propun ca preşedintele de şedinţă să fie ales de principiu pentru un
trimestru şi prin rotaţie în ordine alfabetică. Astfel îl propun tot pe domnul consilier Alexa Constantin să fie
preşedinte de şedinţă pentru trimestrul III 2012.
Nemaifiind şi alte propuneri, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 12
voturi pentru.
După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, propune discutarea celui de al cincilea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
5) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei.
Domnul primar Săcăleanu Fănică: domnilor consilieri vă solicit ca discutarea următoarelor puncte de pe
ordinea de zi, dacă şi dumneavoastră sunteţi de acord, să se facă la proxima şedinţă de consiliu.
Întrucât toată lumea este de acord cu propunerea de amânare a celorlalte proiecte de pe ordinea de zi,
domnul preşedinte de şedinţă declară lucrările şedinţei de astăzi încheiate.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: s-a epuizat ordinea de zi. Domnilor consilieri s-a încheiat vechiul
mandat. Au fost şi realizări şi nemulţumiri, dar ne asumăm cu bune cu rele, aşa este într-un mandat. Dar
realizările pot fi evidenţiate de cei care vor să le vadă. Aşa se explică că am primit un nou mandat de 4 ani de la
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cei care văd şi realizările. Financiar ştiţi că în ultimii 4 ani am fost frustraţi de fonduri pe criterii politice, dar
sperăm că odată cu schimbarea eşicherului politic să fim ajutaţi mai mult. Mulţumesc celor 6 consilieri care au
fost realeşi, ceilalţi 7 din vechiul consiliu deşi invitaţi la şedinţa de constituire, au motivat canicula care ne
toropeşte pe toţi. Am avut o colaborare bună cu vechiul consiliu afară de ultimele luni care au fost mai febrile.
Am colaborat bine şi cu executivul primăriei, au apărut unele probleme cu care sper să nu ne mai întalnim. Urez
mult mult succes noului consiliu şi să dea dumnezeu să avem fonduri să facem mai multe lucrări. Despre
alegerea noului viceprimar aş dori să menţionez că ne dorim cu toţii să avem o atmosferă de lucru mai liniştită,
să alegeţi viceprimarul astfel încât să avem o colaborare bună fără şicane, şi să nu se repete neajunsurile din
trecut. Sper să faceţi o bună judecată şi o bună alegere. Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc cetăţenilor
care m-au votat, să ştiţi că al 4-lea mandat este astfel încât se vede orice ai făcut sau n-ai făcut. Spunea cineva
că dacă vrei să ţi se spună trecutul, depuneţi candidatura. Am trait-o pe pielea mea, astfel n-aş mai fi candidat.
Vă propun un nou început şi realizări importante pentru comuna noastră. Şi dumneavoastră felicitări pentru
alegere şi vă mulţumesc că m-aţi ascultat.
Domnul consilier Miron Petrică: felicit pe domnul Primar cu toate că diferenţa de voturi dintre primii 2
candidaţi a fost mică. Consider că vechiul mandat nu prea şi-a făcut datoria, îl lăsăm pe primar singur apoi îl
criticăm. Vă propun să ne facem mai bne datoria, şi să n-i se pună la dispoziţie legilaţie, mapă de şedinţe, după
regulament. Să nu ne mai consumăm energiile pe dispute sterile.
Domnul consilier Darabana Mihai: felicit şi eu pe domnul Primar, activitatea noastră va fi alături de
primar şi mai doresc duminică 24 iunie să rog consilierii locali să întrebe cine vine la această competiţie, rugăm
brigada de arbitri să fie plătită în continuare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de vârstă,
Consilier local,
Ichim Vasile

Asistenţi ai preşedintelui:
1) Aneculăesei Constantin.……………
2) Baciu Costel ……………………
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Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

