ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.01.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 39/24.01.2006, cu următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2005;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei pentru anul 2006;
3. Proiect de hotărâre privind construirea şi montarea unei centrale termice la
Şcoala cu clasele I-VIII Scînteia.
4. Proiect de hotărâre privind construirea şcolii cu clasele I-IV –Ciocîrleşti;
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, contabilul şi un număr
restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan face prezenţa
membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară
deschisă şedinţa ordinară de astăzi, apoi supune atenţiei ordinea de zi programată solicitând
totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul consilier Bătrînică Viorel solicită o discuţie cu privire la funcţionarea oborului din
satul Scînteia, relativ la mişcarea efectivelor de animale.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi, urmând ca discuţia propusă să fie abordată în finalul şedinţei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea primului punct
de pe ordinea de zi şi anume:
1.Prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2005;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului contabil
Ungureanu Dinu care prezintă un raport privind execuţia bugetară pentru anul 2005, raport care
va fi anexat la prezentul proces verbal.
Urmare a prezentării raportului, domnul consilier Harasim Ştefan adresează un tir de
întrebări la care domnul contabil răspunde cu o oarecare dificultate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: domnilor colegi, întrucât avem cu toţii un exemplar al
raportului şi având în vedere că sumele s-au cheltuit la acest moment, propun să nu pierdem
vremea cu astfel de discuţii. Dacă dintre dumneavoastră sunt unii care consideră că s-au produs
greşeli de gestiune sau nu le este suficient de clară forma prezentată în raport pot solicita lămuriri
executivului cu privire la orice aspect.
Domnul consilier Harasim Ştefan: eu credeam că astăzi, aici putem clarifica unele
aspecte, dar dacă consideraţi că altfel trebuie să se desfăşoare dezbaterea execuţiei bugetare, mă
delimitez şi vă rog să fiţi încredinţaţi că personal nu am nici o umbră de îndoială în ce priveşte
situaţia prezentată
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă asigur că modul de
administrare a fondurilor publice a fost este şi va fi supus controlului Curţii de Conturi. Am fost
verificaţi şi vom fi verificaţi şi în continuare cu privire la legalitatea execuţiei bugetare de organe
şi persoane abilitate de lege. Să nu bănuiţi cumva că se fură din bugetul local. Trezoreria verifică
şi aprobă cheltuirea banilor din bugetul local al comunei.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot execuţia bugetară pentru anul
2005 se aprobă cu unanimitate de 12 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 2 de pe
ordinea de zi şi anume:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei pentru anul 2006.

Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului contabil
Ungureanu Dinu care prezintă un referat privind propunerile pentru bugetul local al comunei pe
anul 2006, referat care va fi anexat la prezentul proces verbal.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă propun ca pe timp de vară şi mai
exact începând cu data de 01.04.2006 să adoptaţi un proiect de hotărâre pentru anagajarea unui
număr de 5 posturi de muncitori potrivit Legii nr. 76/2002, cu subvenţionarea parţială a salariilor
de către A.J.O.F.M. Iaşi şi să prevedem în bugetul propriu diferenţa de sume pentru asigurarea
salariilor şi a contribuţiilor angajatorului către bugetele de asigurări sociale de stat.
Domnul consilier Onuţă Ioan: ce acţiuni mai importante v-aţi propus să realizaţi în anul
2006?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Pentru anul 2006 avem în program construirea şcolii
cu clasele I-IV –Ciocîrleşti şi construirea şi montarea unei centrale termice la Şcoala cu clasele
I-VIII Scînteia, aşa cum aţi observat că avem înscris pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi la
următoarele 2 puncte, însă pentru acestea avem promisiuni de finanţare de al Consiliul Judeţean.
În luna februarie vom întocmi conform obiceiului din anii anteriori un plan de acţiune
privind gospodărirea comunei şi vă vom prezenta propunerile executivului privind lucrările ce se
vor executa în 2006. Consider că avem cu ce continua o serie de lucrări nefinalizate anul acesta
şi să demarăm acţiuni noi în fiecare din cele 7 sate componente ale comunei. În proiectul
bugetului pe anul 2006 aşa cum a fost propus şi analizat în cadrul comisiei economice a
consiliului local încercăm să asigurăm sursele de finanţare pentru funcţionarea tuturor
compartimentelor şi achiziţionarea unui autoturism. La podul de la Lunca Rateş trebuie să
cămăşuim tuburile şi să consolidăm subzidirea, ca de altfel şi la podul de la Boroseşti, o serie de
lucrări propuse şi la şcoala Boroseşti.
Domnul consilier Mihăilă Nelu: soba de la şcoala Tufeştii de Sus este defectă şi trebuiesc
reparaţii urgente.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem în vedere şi noi această problemă, suntem pe cale
de a achiziţiona materialele şi nu numai pentru aici, le vom rezolva pe toate.
Domnul consilier Mihai Iftime: la toate şcolile din comună înclusiv Tufeştii de Sus din
banii pe care îi avem, cu prioritate vom asigura plata căldurii şi utilităţilor. Vor fi necesare
lucrări de reparaţii în timpul verii. La şcoala Bodeşti s-a spart un calorifer într-o sală de cursuri.
Acolo au fost montate încă de la început calorifere petrificate. În cursul iernii datorită
temepraturilor extrem de scăzute s-a spart caloriferul cum vă spuneam, am dezgheţat instalaţia
cu arăzător la butelie, se impun o serie de cheltuieli.
Aş vrea să ştiu ce s-a mai întâmplat cu cele 50 milioane de la fondul de rulment, sunt
prevăzuţi la vreun capitol?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da sunt prevăzuţi la fondul de rulment şi vă amintesc că
la şedinţa din 29.12.2005 au fost unele discuţii la rectificarea bugetului şi ulterior au apărut unele
probleme la Trezorerie cu o sumă de circa 17 milioane iar diferenţa ar trebui să se regăsească în
buget. Putem verifica împreună cât avem în sumă absolută.
Domnul consilier Mihai Iftime: anul trecut am avut 450 milioane plus 30 la investiţii.
Pentru anul 2006 ne trebuie mai mult. Dacă echivalăm combustibilii la preţurile noi cred că ar fi
necesară o suplimentare de circa 50 milioane lei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu zic că unităţile de învăţământ stau foarte bine la
capitolul cheltuieli pentru anul acesta. Să vedem dacă veţi accesa fonduri din acel procent de 1%
din P.I.B. alocat pentru modernizarea infrastructurii şcolare la negocierea sindicatelor cu
Guvernul.
Domnul consilier Mihai Iftime: din Programul învăţământ rural nu e voie să luăm sume,
deoarece acestea sunt destinate pentru instalaţii electrice, încălzire centrală, grupuri sanitare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dintr-o discuţie pe care am avut-o cu domnul Chirvase
acesta a confirmat faptul că se pot face unele lucrări de reparaţii din această sumă. Domnul
Dumitriu de la C.J. a propus să facem un memoriu pentru a-i folosi pe toţi la şcoli. Vom vedea şi
la rectificarea bugetară ce putem obţine cunoscut fiind faptul că de regulă se alocă sume cu
destinaţia combustibili pentru unităţile de învăţământ.

Domnul consilier Mihai Iftime: avem 27 de cadre didactice navetiste la un cost al
abunamentului C.F.R. de circa 50 lei sunt necesari circa 130 milioane de lei vechi. Deasemenea
avem o restanţă de achitat la acest capitol încă din luna septembrie 2005. Trebuie să găsim
împreună soluţia cea mai potrivită. Din repetatele discuţii pe care le-am avut cu cadrele didactice
navetiste acestea ar fi mulţumite să primească macar 60-70% din cheltuielile de transport.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: consider că nu ne putem permite decontarea integrală a
cheltuielilor de transport şi cred că un 60% dacă le vom acorda ar fi mulţumitor pentru toţi,
pentru că avem destule cheltuieli cu şcolile.
Domnul consilier Onuţă Ioan: profesorii au fost în grevă 3 săptămâni şi nu înţeleg de ce
Guvernul nu a găsit o altă formulă să le aloce direct aceste sume.
Domnul secretar: am observat că şi în Legea bugetului de stat este o prevedere expresă
privind asigurarea acestor cheltuielilor din bugetul local, în sume echivalente cu costul integral al
transportului şi nu în cote procentuale.
Domnul consilier Mihai Iftime: dacă domnul primar propune să acordăm un procent de
decontare a acestor cheltuieli de 60%, să supunem la vot această propunere, iar la rectificarea
bugetară dacă vor fi sesizări şi vom avea fonduri suficiente vom identifica o soluţie definitivă.
Nemaifiind şi alte propuneri în acest sens în urma supunerii la vot propunerea se aprobă cu
11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă aparţinând domnului consilier Bătrînică Viorel, pe
argumentul că ce este prevăzut de lege nu trebuie negociat.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre privind
bugetul comunei pentru anul 2006 se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind construirea şi montarea unei centrale termice la
Şcoala cu clasele I-VIII Scînteia.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri am vorbit deja cu domnul Tescu
de la Direcţia tehnică a C.J. care ne ajută, şi împreună cu care am identificat o serie de
dezavantaje la actuala centrală termică, printre care sunt pierderile pe tronson sunt mari,
consumul de combustibili este mare ş.a. Fondurile pentru acest proiect se vor asigura de
Consiliul Judeţean.
Domnul consilier Mihai Iftime: Consiliul Judeţean ne asigură fondurile, într-adevăr când
a venit domnul Tescu a văzut cazanele mari şi întreaga instalaţie care nu mai corespunde
cerinţelor actuale. Consider că dacă facem o centrală la colţul Grădiniţei cheltuielile vor fi mai
mici, sunt registrele din şcoală, se estimează o reducere cu 40% a cheltuielilor la Boroseşti,
Bodeşti şi Scînteia se vor reduce foarte mult costurile de exploatare. Dacă refolosim aceste
registre este bine să instalăm o centrală pe C.L.U.. Dacă consumul de apă se reduce, se reduc şi
costurile faţă de centrala pe lemne, care trebuiesc tăiate, depozitate, deci costuri mari.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă promit că voi discuta cu domnul Tescu această
propunere. Dacă C.J. este finanţatorul, va face cum va considera necesar.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: au apărut şi centrale termice pe lemne mai
erformante.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnul Tescu a spus că în prezent 80% din centrale
sunt pe lemne.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în
persoana domnului consilier Harasim Ştefan 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 12 voturi
pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea celui de al
patrulea punct de pe ordinea de zi şi anume:
4. Proiect de hotărâre privind construirea şcolii cu clasele I-IV –Ciocîrleşti;

Domnul primar Fănică Săcăleanu: aceeaşi problemă este şi cu acest proiect de hotărâre.
Este vorba de 55 de elevi şi preşcolari, care frecventează cursurile la şcoala Ciocîrleşti. Aceasta
este în stadiu avansat de uzură, constituind pericol public pentru pupulaţia şcolară.
Doamna Steinbach ne susţine de la I.Ş.J. Iaşi. Am susţinut dealtfel problemele prioritare
pe care le avem domnului Preşedinte al C.J. Lucian Flaişer, din care ne-am ales aceste 2 proiecte
pe care le discutăm astăzi. Deasemenea înainte de aprobare bugetului C.J. am avut o discuţie
telefonică şi cu domnul vicepreşedinte al C.J. Iovu Brezuleanu, pe care l-am rugat să ne susţină
cu proiectele iar dumnealui a confirmat că aproape 100% acestea vor fi finanţate anul acesta.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare
în persoana domnului consilier Harasim Ştefan prezintă Raportul favorabil al comisiei de
secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot
proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan prezintă în finalul dezbaterilor o
cerere adresată consiliului local de părintele paroh Mihăilă, prin care acesta solicită un ajutor
pentru reconstrucţia bisericii de 100 milioane lei vechi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: aş dori să ştiu cât de legal putem ajuta din bugetul
local biserica?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este legal dacă avem bani, însă trebuie să identificăm
sursa de finanţare.
După succinte dezbateri cererea se amână pentru o dezbatere ulterioară.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan prezintă în continuare referatul
sindicatelor din învăţământul preuniversitar prin care se solicită alocarea în bugetul local a
fondurilor pentru decontarea cheltuielilor de transport.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan prezintă adresa nr. emisă de
Instituţia Prefectului privind reactualizarea declaraţiilor de interese, pentru situaţia în care se
constată că au apărut modificări faţă de declaraţia anterioară.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: aşa cum v-am solicitat de la începutul şedinţei, doresc
să vă informez că din acest an s-a interzis eliberarea certificatelor sanitare pentru oborul din
Scînteia, din cauză că nu avem autorizaţie de funcţionare. Propun domnului primar ca împreună
cu executivul să facem demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
participare si declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, ONUŢĂ IOAN

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

