ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÂNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 28.06.2012, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scânteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 232/25.06.2012, cu următoarea
ordine de zi:
1) Ceremonia depunerii jurământului unui consilier supleant-iniţiator primarul comunei.
2) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei-iniţiator primarul comunei.
3) Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora,
numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a acestora-iniţiator primarul
comunei.
4) Proiect de hotărâre privind reactivarea comandamentului antiepizootic local-iniţiator primarul
comunei.
5) Diverse.
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.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
politică
1.
ALEXA
CONSTANTIN
P.P.-D.D.
2.
ANECULĂESEI
CONSTANTIN
U.S.L.
3.
AŞTEFANEI
MIHAI
U.S.L.
4.
ATASIEI
VIOREL
U.S.L.
5.
BACIU
COSTEL
P.D.L.
6.
CURCUDEL
LIA
P.P.-D.D
7.
DARABANĂ V.
MIHAI
P.P.-D.D.
8.
ICHIM
VASILE
P.P.-D.D.
9.
IFTIME
MIHAI
U.S.L.
10.
MIRON
PETRICĂ
U.S.L.
11.
NETCĂ
LIVIU-DANIEL
P.P.-D.D.
12.
RĂDEANU
MIHĂIŢĂ
U.S.L.
13.
SĂCĂLEANU
SILVICA
INDEPENDENT
În deschiderea şedinţei domnul primar Fănică Săcăleanu propune discutarea punctului 4 de pe ordinea
de zi Proiect de hotărâre privind reactivarea comandamentului antiepizootic local, motivat de faptul că un
consilier local a anunţat că mai întârzie puţin iar pentru alegerea viceprimarului trebuie să avem cvorumul
necesar.
Domnul consilier Iftime Mihai: dar dacă nu a depus jurământul domnul Aştefanei nu poate vota. Mai bine
să depună şi dumnealui jurământul.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru reactivarea comandamentului nu este necesar decât votul
majorităţii consilierilor. De fapt este vorba despre reactivarea Unităţii Locale de Sprijin, întrucât comandamentul
antiepizootic a fost înlocuit de această nouă denumire. Se pune problema ca dumneavoastră să vă desemnaţi
membrii în această structură.
Domnul consilier Darabană Mihai: eu mă opun la aceste propuneri şi solicit să începem şedinţa cu
ordinea deja stabilită. Să începem cu primul punct.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin: observ că sunt divergenţe, motiv pentru care
vă propun supunerea la vot a ordinii de desfăşurare a şedinţei.
În urma supunerii la vot se aprobă cu 6 voturi pentru şi 5 împotrivă, propunerea domnului primar.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin: propune discutarea celui de al patrulea
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punct de pe ordinea de zi şi anume:
4)
Proiect de hotărâre privind reactivarea comandamentului antiepizootic local-iniţiator primarul
comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sau întâmplat două cazuri de leucoză enzootică bovină în comună
depistate de D.S.V.S.A. Iaşi, prin încheierea actului sanitar veterinar de declarare oficială a bolii nr.
7/31.05.2012 şi trebuie să reactualizăm şi să reactivăm Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea bolilor.
În acest sens vă reamintesc că din vechea structură pe lângă specialişti, făceau parte şi unii consilieri locali.
Unitatea locală de sprijin răspunde de asigurarea mijloacelor materiale şi a logisticii necesare pentru ca
Centrul Local de Combatere a Bolilor să îşi poată îndeplini sarcinile şi este reactivată ori de câte ori pe
teritoriul de competenţă există suspiciunea sau a fost confirmată o boală transmisibilă la animale.
Astfel sunt propuşi şi aprobaţi cu 11 voturi pentru a fi membri ai acestei structuri următorii consilieri
locali: Darabană V. Mihai, Netcă Liviu-Daniel, Aneculăesei Constantin.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin: propune discutarea primului punct de pe ordinea de
zi şi anume:
1)
Ceremonia depunerii jurământului unui consilier supleant-iniţiator primarul comunei.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă, preşedintele comisiei de validare: vă rog să-mi permiteţi să vă
reamintesc că mandatul domnului consilier Aştefanei Mihai a fost validat în absenţă la şedinţa de constituire din
20.06.2012. Astfel, dumnealui fiind prezent la şedinţa de astăzi sunt întrunite toate cerinţele pentru depunerea
de către acesta a jurământului de credinţă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai depune jurământul în solemnitatea cerută de lege, apoi este felicitat
de toţi colegii consilieri.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin: propune discutarea celui de al doilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
2)
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei-iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin: Consiliul local alege din rândul membrilor
săi, prin vot secret pe viceprimar. Vă solicit propunerile de candidati pentru alegerea viceprimarului, care se
face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: propun pe domnul consilier Darabană Mihai.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: propun pe domnul consilier Atasiei Viorel.
Domnul consilier Iftime Mihai: propun desemnarea unei comisii de numărare şi validare a voturilor
constituită dintr-un număr de 3 consilieri.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin: pentru că se constată că sunteţi de acord cu toate
aceste propuneri, vă solicit să nominalizaţi membrii comisiei de numărare voturilor pentru alegerea viceprimarului.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: propun pe domnul consilier Rădeanu Mihăiţă.
Domnul consilier Darabană Mihai: propun pe doamna consilier Curcudel Lia.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: propun pe domnul consilier Iftime Mihai.
Nemaifiind şi alte propuneri, după inregistrarea candidaturii se ia o pauză în timpul căreia secretarul
comunei completează buletinele de vot.
După prezentare variantei de buletin de vot, acestea sunt ştampilate în văzul tuturor membrilor
consilieri pe ultima copertă cu sigiliul consiliului local
Domnul secretar face următoarele precezări: Exercitarea votului se face într-o cabină special
amenajată, folosindu-se următoara procedură:
Fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele şi prenumele celor doi
candidaţi. Intrând în cabină, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului pe care consilierul nu
doreşte să îl aleagă. Pe buletin va rămane nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul.
Este declarat viceprimar candidatul dacă a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevazută de lege, se organizează un al doilea tur de
scrutin, în aceeaşi şedinţă. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel
mai mare număr de voturi.
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se
află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea consiliului local.
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Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care
mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi
mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia
de indemnizaţia aferentă acestui statut.
În urma numărării voturilor de către membrii comisiei de numărare a voturilor, se constată că nu sunt
exprimate voturi împotrivă, nu sunt voturi nule, asfel încât domnul consilier local Atasiei Viorel întrunind un
număr de 8 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, este declarat ales în funcţia de viceprimar.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei: cu permisiunea dumneavoastră propun
să-l felicităm pe noul viceprimar ales, să-i urăm succes în nobila funcţie de demnitate publică şi să-I acordăm
cuvântul dacă doreşte să ne spună câteva cuvinte.
Domnul consilier, ales viceprimar Atasiei Viorel: vă mulţumesc pentru votul acordat şi vă promit că voi
face tot ce-mi stă în putinţă să nu vă dezamăgesc.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: consider că a fost un vot correct, la care ne aşteptam de fapt. Domnului
Darabană Mihai îi urez succes unde-şi va desfăşura activitatea. A obţinut 5 voturi, fapt care este totuşi important.
Acum am obţinut cu 80-90 de voturi mai mult decât în 2008. Dacă era şi celălalt Darabană Mihai, voturile se
distribuiau altfel. În ţară au fost şi diferenţe mai mici de 7-8 voturi. Deşi la început nu vroiam să mai candidez
pentru acest mandat, am obţinut voturi foarte multe la care poate nu mă aşteptam.
Felicitări, deşi putea să fie o campanile electoral mai curăţică să spun aşa.
Domnul consilier Alexa Constantin: acum ce a fost a fost, de aici încolo îl rog pe domnul primar, pentru că am
văzut la televizor dispute prin judeţul Mehedinţi, să fie primar şi pentru cei care nu l-au votat.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: dacă vrea şi cer boroseştenii, cred că domnul primar poate să le audă mai
mult solicitările.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am participat la suljba de la biserică de Sf. Ioan Botezătorul şi era meci, dar
nu am apucat merg şi la meci pentru că preoţii insistau să mai rămân la biserică. Însă nu mi-a plăcut ce am auzit că
li se promisese sportivilor multe dar n-au primit decât diploma şi nu şi vreo minge, cupe, ş.a. Trebuia să ne spălăm
obrazul altfel.
Ori domnul Darabană Mihai ca şi organizator s-a bazat pe alţi sponsori care n-au mai onorat prezenţa.
Din câte ştiu este mai indicat să se meargă la biserică mai întâi şi apoi la fotbal. S-a auzit muzică şi
mult zgomot de la fotbal.
Domnul consilier Darabană Mihai: ştiţi că în fiecare an se organizează sărbătoarea „de sânziene”, dar
odată la 7 ani pică în zi de duminică şi anul acesta am stabilit cu sportivii să sărbătorim în ziua de duminică.
Privind problema financiară, să ştiţi că fiecare echipă a primit câte un platou de alimente. Au fost şi nişte
„contre” cu plasa de la fotbal, am dat cupe, şase echipe şase baxuri de bere, am cheltuit 5 milioane din banii
mei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: mai bine cupe decât bere. Lumea zice că Darabană Mihai a dat iar
de băut.
Domnul consilier Miron Petrică: propun o mai mare implicare a consiliului local în activităţi de acest
gen. Cei mai mulţi consilieri sunt din Boroseşti.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: vreau să felicit pe viceprimar. Ştiu că boroseştenii şi-au dorit să
aibă viceprimar din satul lor. Iată că Atasiei Viorel este din Boroseşti, locuieşte, nu face naveta, este sufletist,
este muncitor şi lucrurile sunt aranjate. Cele 7 sate doresc linişte şi prosperitate. Ar trebui să lăsăm deoparte
toate răutăţile. Eu personal ştiţi şi dumneavoastră am suferit prin prisma funcţiei soţului meu şi nu numai, dar
doresc să lăsăm astea deoparte şi să ne apucăm de treabă, să intrăm în normalitate.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: aşa după cum v-aţi dorit domnule primar un viceprimar din
partea dumneavoastră, îl aveţi, dar şi domnul vice şi dumneavoastră să nu mai arunce răspunderea unul la
celălalt. Răspunderea să plece de la toţi consilierii.
Două lucruri întâmplătoare, care sesizate de noi, să se ia măsuri şi cred că nu cu blândeţe se poate
rezolva uneori. Pentru viitor sper că putem impune câteva lucruri. Să vedem şi în continuare ce măsuri luăm.
Felicit pe toată lumea şi sper să facem lucruri şi mai bune. Vor fi multe problem pe care doresc să le rezolvăm.
Din partea consiliului local să mai impunem anumite reguli, să se termine cu banii cu care am trăit ca
împrumuturi externe. Mă doare că nu pot angaja un zilier. De exemplu dacă eu aduc la cunoştinţă că cineva
aruncă 2 saci la gunoi, ar trebui să se ia măsuri. Sunt destule probleme în comună şi rog să fie consultaţi şi
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consilierii. Primarul va fi atfel acuzat în continuare că a greşit sau nu a făcut ce trebuia. Să nu se mai dea vina
numai pe primar.
Domnul consilier Ichim Vasile: să-i spună domnul primar vicelui ce atribuţii are în fişa postului, să
răspundă în faţa noastră şi a legii. Eu cam aşa văd o lucrare bună cu rezultate pe măsură.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: s-a mai întâmplat când întrbam de domnul vice unde este şi
răspunsul era pe teren. Pe mine mă dărâmă acest lucru. Mi-ar place şi mie să lucrez la o primărie care să aibă
teren mare. Să fim respectaţi cei care plătim impozite importante. Ori se face treabă ori ne adunăm numai aşa
ca să fim adunaţi.
Domnul consilier Baciu Costel: trebuie să se mai meargă şi pe traseu.
Domnul consilier Miron Petrică: unii consilieri sunt mai noi de aceea propun domnului primar
reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local, pentru bunul mers al consiliului.
Trebuie să avem acest regulament în faţă şi distribuit fiecărui consilier pentru a şti ce avem de făcut.
Nemaifiind şi alte înscrieri la cuvânt, domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin,
propune discutarea celui de al treilea punct de pe ordinea de zi şi anume:
3) Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a acestora.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin: vă rog să formulaţi propuneri pentru
numărul comisiilor şi componenţa nominală a membrilor acestor comisii.
După formularea de propuneri şi supunerea la vot au rezultat următoarele 3 comisii de specialitate:
1) COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM, constituită dintr-un număr de 7 consilieri
locali, în următoarea componenţă nominală:
1) Preşedinte Atasiei Viorel,
2) Membri: Alexa Constantin,
3)
Aneculăesei Constantin,
4)
Miron Petrică,
5)
Netcă Liviu-Daniel,
6)
Rădeanu Mihăiţă,
7) Secretar Darabană Mihai.
2) COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE,
constituită dintr-un număr de 3 consilieri locali, în următoarea componenţă nominală:
1) Preşedinte Săcăleanu Silvica,
2) Membru Ichim Vasile,
3) Secretar Aştefanei Mihai.
3) COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT,
JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, constituită dintr-un număr de 3 consilieri locali, în următoarea componenţă
nominală:
1) Preşedinte Iftime Mihai,
2) Membru Baciu Costel,
3) Secretar Curcudel Lia.
Neifiind formulate şi alte opinii domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară
lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Constantin ALEXA

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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