ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 30.03.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 197/24.03.2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II 2006;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe
anul 2006;
3. Proiect de hotărâre privind gospodărirea localităţii potrivit O.G. nr. 21/2002;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea portofoliului de lucrări ce vor fi efectuate în anul
2006 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001,
privind venitul minim garantat;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de
interes comunitar şi a necesarului de forţă de muncă potrivit Legii nr. 76/2002, pentru perioada
01.04.2006-31.10.2006.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea graficului şedinţelor comisiilor de specialitate ale
consiliului local;
7. Proiect de hotărâre privind asocierea consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
cu consiliul local al comunei Grajduri , judeţul Iaşi, pentru constituirea comisiei de disciplină şi
comisiei paritare.
8. Proiect de hotărâre privind întocmirea documentaţiei pentru reabilitarea D.C. 63 LuncaRateşRediu în lungime de 10 km.
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 primar Fănică Săcăleanu solicită includerea pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a
unui nou proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe terenurile aflate în extravilanul
localităţilor comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pentru anul 2006, precum şi comemorarea împlinirii a
583 de ani de la atestarea documentară a comunei Scînteia în anul 1423.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi, urmând ca discuţia propusă de domnul primar la ultimul proiect de
hotărâre să fie abordată în finalul şedinţei.
Domnul profesor Vitel Gigi se înscrie la cuvânt cu acordul preşedintelui de şedinţă şi arată
în cuvântul său că s-a iniţiat la nivelul unităţilor de învăţământ această dezbatere. Sa elaborat şi
un pliant, mâine la radio va fi o emisiune pe această temă. Trebuie să ne cunoaştem trecutul
glorios. Este păcat să se piardă în negura vremii de către fiii satului acest trecut istoric care ne
onorează. Împlinirea a 583 de ani de la atestarea documentară se va încheia mâine.
Domnul profesor Vitel Gigi se spune că localitatea Scînteia este amplasată pe un gol foarte
mare. Aceşti mici reporteri din rândul elevilor au făcut poze ale instituţiilor din comună care vor
fi păstrate pentru urmaşi.
Domnul Pancu Aurel prezintă în continuare un referat documentar întocmit cu această
ocazie care va fi anexat la prezentul proces verbal.
Domnul consilier Mihai Iftime: ceea ce s-a prezentat este real, însă de ani de zile de pe
vremea fostului primar Ioan Muscalu un istoric a spus că luptele s-au dat de din susul Vasluiului
pe apa Bârladului. Ulterior posibil să se fi retras luptele spre Scînteia. Izvoarele istorice stau
mărturie în acest sens şi oricine poate studia şi aprofunda subiectul. Şi unii bătrâni ai satului îşi
mai amintesc ce lupte s-au dat în zona noastră. Este foarte bine că s-a abordat subiectul, pentru

ca pe parcurs autorităţile locale să organizeze programe artistice şi alte manifestări culturale în
această periodă.
Domnul consilier Onuţă Ioan: din câte cunosc turcii vroiau să meargă spre Bacău Suceava.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că nimeni nu-şi poate permite să conteste istoria,
nu avem abilitatea noi să aprofundăm subiectul, dar cred că este bine să luăm în consideraţie
marcarea acestei sărbători de o valoare inestimabilă pentru comuna noastră.
Domnul consilier Mihai Iftime la şcoală se prezintă în rândul elevilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă informez că l-am invitat astăzi şi
pe domnul profesor Spînu Ionel care are o serie de date foarte concrete însă din motive de
sănătate nu s-a prezentat.
Domnul Vitel Gigi ne onorează cu prezenţa şi putem să-l considerăm ca un fiu al satului.
Vă voi prezenta materialul întocmit de acesta. Sunt de acord să marcăm în fiecare an această
atestare, însă datorită faptului că pică într-o perioadă a anului cu timp mai puţin favorabil. Este
un început bun şi trebuie să analizăm perspectiva acestor manifestări.
Domnul consilier Mihai Iftime: dacă domnul Spînu Ionel deţine o serie de materiale acesta
ar trebui sprijinit finaniciar pentru a întocmi monografia comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cred că nu ar fi o problemă să identificăm eventuali
sponsori sau sume din bugetul local pentru această lucrare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II
2006;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun pe domnul consilier Netcă Liviu-Daniel.
Nemaifiind şi alte propuneri în urma supunerii la vot propunerea se aprobă cu unanimitate
de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 2 de pe
ordinea de zi şi anume:
2. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat
pe anul 2006;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului care prezintă
un referat privind propunerile pentru bugetul local al comunei pe anul 2006, referat care va fi
anexat la prezentul proces verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vă supun atenţiei Programul de măsuri privind
organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe anul 2006, care constituie anexă la proiectul de
hotărâre, în care au fost propuse principalele măsuri ce le-am avut în vedere, precum şi
sancţiunile contravenţionale
Domnul consilier Mihai Iftime: în general în anii anteriori s-a respectat distribuirea
îngrăşămintelor chimice, însă datorită preţurilor mari nu se pot achiziţiona cantităţi suficiente de
îngrăşăminte pentru întreaga suprafaţă de păşune. Taxele propuse nu sunt prea mari, însă iarăşi
trebuie să ţinem cont de puterea financiară a propietarilor. La bovine putea să rămână tot 15 lei
ca şi anul trecut. Ovinele păşunează în cârduri până la căderea zăpezii chiar şi iarna. Nu este o
taxă mare cea de 5 lei/cap. Ciobenii de meserie trebuie să fie conştientizaţi cu privire la
respectarea obligaţiilor contractuale. Să nu scoată animale bolnave la păşunat, trebuie să aibă
avizul medicului veterinar, deasemenea tăuraşii trebuie să fie castraţi dacă sunt scoşi la cârd. Aş
dori să ştiu cum se procedează ? Vin singuri la achitarea taxelor sau trebuie să-I căutaţi dvs. prin
sat. Vă mulţumesc.
Domnul consilier Tagarcea Constantin: propun să se distribuie îngrăşăminte şi la păşunea
satului Boroseşti. Altfel va ieşi scandal. Să se distribuie cât de puţin şi la Rediu. Dacă s-a încasat
în procent de 78% să se repartizeze uniform pe satele care au achitat taxele de păşunat.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: este o problemă dificilă şi importantă care trebuie
analizată cu maximă atenţie. Putem scădea taxele dar cu ce rezultat? Când se încheie contractele
organizatorul de stână să vină cu tabelul de capete pe proprietari, iar dacă în urma unui contol
inopinant este depistat cu animale mai multe să fie sancţionat cu o amendă mai mare.

Un pachet de ţigări este scump,
Domnul consilier Bătrînică Viorel: vă informez că efectivele de animale pe totalul
comunei sunt în scădere. Dacă nu venim cu măsuri de stimulare a stopării fenomenului
descreşterea se va accentua. Pentru cei care discutăm aici ni se par mici dar pentru cei care
trebuie să le plătească sunt foarte mari. Mai trebiua interzisă ieşirea la păşunat fără a fi
inventariat şi crotaliat. O altă măsură, când se organizează taberelor de vară trebuie atât avizul
primarului cât şi al medicului veterinar. Ar fi trebuit invitaţi reprezentanţii cetăţenilor să vedem
reacţia lor.
Domnul consilier Onuţă Ioan: sunt de acord cu dl. Bătrînică Viorel dar trebuie să facem
şi propuneri.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: propun să rămână la nivelul celor de anul trecut.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: Vă informez în calitate de membru al
Comandamentului antiepizootic local că cetăţenii pe care i-am rugat să respecte reguluilie
stabilite pentru combaterea gripei aviare nu respectă .Gunoaiele se arucă pe râuri.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: trebuie organizate şedinţe pe sate cu informarea
asupra taxelor de păşunat, iar distribuirea îngrăşămintelor chimice să se facă proporţional cu
taxele achitate.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: cred că este vorba doar de păşunea comunală.
Pe păşunea proprietate a cetăţenilor nu se distribuie îngrăşăminte. Sunt de acord cu taxele
stabilite de executiv, pentru că nu sunt mari. Terenul de la Sasova trebuie delimitat. Ciobanii să
fie încasaţi după numărul de ovine pe care le are la stână. Trebuie mai multă insistenţă şi
seriozitate şi se poate rezolva această problemă. Nu trebuie să încasăm numai de la cei care vor
aşa cum a afirmat cineva aici. Ce solicită domnul Tagarcea este adevărat, dar efectivul de
animale nu au scăzut din cauza taxelor, ci din cauza hoţilor. O parte bună din tineret nu mai este
capabil să ţină animale dacă pot să fure de la alţii. Aş dori să-l întreb pe dl. Dr. crotarea se face
contra cost ?
Domnul consilier Bătrînică Viorel: crotarea este gratuită cu subvenţii de la stat, nu s-au
încasat bani nici până acum la cei care s-au adresat pentru crotaliere. Avizul medicului şi
primarului în ce constă ?
Domnul consilier Bătrînică Viorel: împreună cu conducerea primăriei, acest aviz este necesar
pentru a fi amplasate pe terenuri sănătoase, să nu fie amplasate pe aceleaşi terenuri de anul trecut
pentru că sunt microbi, să nu fie pe malurile râurilor sau în zone cu vânturi puternice. Avem
documente în acest sens, care nu foloseşte pentru o altă evidenţă decât pentru a avea produse
sănătoase. Se subvenţionează de stat pentru montă artificială 200 lei iar pentru cea naturală
numai 100 lei.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: sunt probleme pe care cetăţenii vor să le
cunoască, se tem de taxe şi refuză intrarea în legalitate. Aţi spus foarte frumos în şedinţa noastră,
dar cetăţenii cum să afle dacă nu organizăm şedinţe cu aceştia. Vă rog foarte mult să
popularizăm.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: începând de anul trecut să ştiţi că oamenii au început
să fie mai înţelegători şi se conformează, cu unele excepţii. Vom proceda anul acesta la mai
multă rigoare în ce priveşte amplasarea stânilor.
Domnul consilier Popa Ionel: aş dori să organizăm mai bine serviciul de asistenţă privind
însămânţările artificiale. Doamna Harabagiu Milica nu este de găsit tot timpul. Se plâng oamenii
că nu este promptă.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: doamna nu este angajata nimănui, dar dacă nu este în
subordinea noastră ea nu face decât o singură însămânţare, pe când ar trebui să facă două. Adică
şi dimineaţa şi seara. Doamna să fie rugată de conducerea primăriei să se procedeze într-un mod
organizat.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: problema aceasta este de a se asigura continuitatea
serviciului întrucât doamna Milica este navetistă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă rog să-mi permiteţi în foarte
scurt timp să vă prezint punctul meu de vedere. Dacă anul trecut nu s-a încasat în teren, de anul
acesta avem doi încasatori. Taxele de păşunat pot fi sigur diminuate, însă noi facem o muncă
gratuită. Practic prin aceasta facem un serviciu populaţiei. La cabaline suntem foarte bine pe
primul loc din judeţ. Credţi că dacă sumele încasate sunt transformate în îngrăşăminte aceasta

poate descuraja creşterea efectivelor de animale. Eu mă îndoiesc, nu am partipriuri, se ţine o
evidenţă strictă a încasărilor, avem procesele verbale încheiate în anii anteriori pe care le-am
avut în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre şi am considerat că este corect să distribuim
acolo unde nu s-amai distribuit. La Ciocîrleşti în 2004 şi în fiecare an s-a distribuit deoarece este
suprafaţă mică şi se încasează sumele cele mai mari. Jumătate din comună se acoperă într-un an
şi cealaltă jumătate în anul următor aşa cum procedăm încă din anul 1999. L-aş întreba pe
domnul viceprimar dacă au fost anunţaţi cetăţenii din Ciocîrleşti despre măsurile de prevenire a
gripei aviare. Din câte ştiu Ciocârleşti este un sat cu oameni buni, care se conformează. Cât
privesc şedinţele pe state ele vor trebui într-adevăr, organizate, dar timpul este foarte scurt, avem
probleme de fond funciar, lucrăm şi sâmbăta şi duminica. Ca amendamente la acest proiect de
hotărâre pot fi multe, eu aş propune ca organizatorul de stână să se ocupe în mod nemijlocit
inclusiv de încasarea taxelor. Cât privesc însămânţările artificiale cred că se poate rezolva, în cel
mai scurt timp.
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
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot a propunerilor privind taxele de
păşunat proiectul de hotărâre se aprobă cu 10 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, în sensul că
pentru ovine se stabileşte tariful de 5 lei/cap/an, pentru bovine cabaline tineret 9 lei/cap/an, iar
pentru bovine/cabaline adulte 15 lei/cap/an.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind gospodărirea localităţii potrivit O.G. nr. 21/2002;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului viceprimar
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: prezintă Programul de măsuri privind
gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor comunei în anul 2006, care constituie anexă la
proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: vă informez că anul acesta se va demara acţiunea de
ciuruire a liniei ferate dintre Scînteia şi Rebricea şi este bine să ne înscriem cu cerere pentru
traverse şi piatră de ciur.
Domnul consilier Busuioc Vasile: solicit să se repare podul de la Răducanu din satul
Lunca Rateş.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă promit că se va repara, aşa cum
vom continua şi cu celelalte lucrări propuse. Anul acesta avem mai mult cu 60.000 lei la
pietruirea drumurilor faţă de anul trecut.
Domnul consilier Mihai Iftime: propun să se refacă şi împrospăteze drumul de la Lunca
Rateş, dacă dispunem de fonduri mai mari anul acesta.
Domnul consilier Onuţă Ioan: propun domnului viceprimar defrişarea plopilor din faţa
şcolii.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: cred că domnul primar a ştiut ce a promis anul
trecut, s-a venit numai cu o completare de pietruire. Ceea ce solicita domnul director să se rupă
bani pentru alte lucrări, atunci riscăm să nu mai avem cu ce termina drumul în cauză. Cetăţeanul
Creangă ţine gunoiul pe drum, şi nu a fost sancţionat de nimeni.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, dacă dumneavoastră care
cunoaşteţi aceste probleme nu mi le sesizaţi cum credeţi că vom rezolva aceste probleme? Nu
cred că a proceda la aplicarea de amenzi este cea mai bună soluţie. Dacă ar fi fost atenţionat sunt
sigur că în două zile ridica gunoiul. Nu este un om care să ne facă probleme. Ştiţi că s-a cărat
piatră din chietrărie cu remorcile noastre. Ne străduim să-l reparăm mai bine pe programul
propus anul acesta. Au fost distribuite 50 de maşini de carieră în anul 2004. Sunt drumuri şi mai
proaste, dacă vreţi mergeţi cu mine să vi le arăt. Vom face şi o ciuşmea anul acesta.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: să nu facem diferenţe nici la drumuri că unul
este mai scurt iar altul mai lung.
Domnul consilier Mihăilă Nelu: şi în satul Tufeştii de Sus este aceeaşi problemă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: acela este drum judeţean în administrarea Consiliului
judeţean, chiar dacă am vrea nu ne-ar permite să distribuim piatră acolo. Vom sesiza
D.A.D.J.Iaşi despre acest lucru.

Domnul consilier Onuţă Ioan: s-au ivit unele propuneri diferite decât cele propuse de
executiv.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: am înţeles că drumul de la Rediu face obiectul unui
alt proiect de hotărâre.
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 10 voturi
pentru şi 3 împotrivă, cu amendamentele propuse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea celui de al 4-lea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea portofoliului de lucrări ce vor fi efectuate
în anul 2006 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii
nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vă prezint Planul de lucrări ce vor fi efectuate
de beneficiarii ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, care constituie anexă la
proiectul de hotărâre.
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 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 5 de pe
ordinea de zi şi anume:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de
interes comunitar şi a necesarului de forţă de muncă potrivit Legii nr. 76/2002, pentru
perioada 01.04.2006-31.10.2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vă prezint aspectul că în această perioadă cân
va trebui să contribuim cu 30% din salariile celor pe care îi vom angaja am stabilit un alt
Program de realizare a unor lucrări de interes comunitar.
Domnul consilier Mihai Iftime: propun lucrări de reparaţii la grădiniţă şi şcoală.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă propun să mergem cu 7 oameni
plus 2 la legea nr. 116,
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.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 6 de pe
ordinea de zi şi anume:
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea graficului şedinţelor comisiilor de specialitate
ale
consiliului local;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: am considerat că este mai bine să stabilim un grafic al
şedinţelor ordibare pe care să-l consfinţim prin acest proiect de hotărâre, pe de o parte pentru
şedinţele de plen, iar pe de altă parte pentru şedinţele comisiilor de specialitate care potrivit legii
trebuiesc organizate şi ţinute înaintea celor în plen. Asfel vom putea cunoaşte în mai mare
măsură proiectele supuse dezbaterilor la şedinţele de consiliu.

Întrucât după foarte puţine discuţii se degajă opinia unanimă a membrilor consilieri în
susţinerea şi aprobarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii de astăzi, în urma supunerii la vot
proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 7 de pe
ordinea de zi şi anume:
7. Proiect de hotărâre privind asocierea consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi,
cu consiliul local al comunei Grajduri , judeţul Iaşi, pentru constituirea comisiei de
disciplină şi comisiei paritare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului domnului
secretar..
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: am propus iniţierea acestui proiect de hotărâre pentru că
potrivit legii nu avem în organigramă un număr de 12 funcţionari publici, iar H.G. 1210/2003,
prevede în mod expres alternativa asocierii a două autorităţi publice care au mai puţin de 12
funcţionari, pentru constituirea în comun a celor două comisii.
Deşi am avut promisiunile reprezentanţilor consiliului local al comunei Grajduri pentru
încheierea unui protocol de asociere în acest sens, contactaţi telefonic de curând aceştia nu şi-au
mai manifestat interesul pentru a constitui cu noi cele două comisii. Ca atare suntem nevoiţi să
încercăm o altă asociere cu o comună din imediata vecinătate, probabil Şcheia, cu care să
revenim pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
legale în această materie. Pe cale de consecinţă, nu putem supune votului proiectul de hotărâre în
şedinţa de astăzi.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt proiectul de hotărâre se amână pentru o şedinţă viitoare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 8 de pe
ordinea de zi şi anume:
8. Proiect de hotărâre privind întocmirea documentaţiei pentru reabilitarea D.C. 63
Lunca
Rateş-Rediu în lungime de 10 km.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă informez că este vorba de
drumul care uneşte satul Boroseşti, Scînteia, se intersectează cu D.J. 46 şi ajunge în Rediu.
Printre celelalte obiective pe care le avem propuse anul acesta, acest drum este de o mai mare
anvergură, ca şi aducţiunea de apă.
Domnul consilier Mihai Iftime: dacă este vorba de drumul comunal care trece pe la
Tăcuţanu, propun să se aibă în vedere şi acest tronson.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă informez că încercăm să-l propunem pentru
asfaltarea dar dacă nu va fi posibil îl vom pietrui măcar. Avem şanse ca în anul 2007 acest drum
să fie asfaltat. Nu ştiu dacă şi pe deal spre Tufeştii de Sus dar se va pietrui. Astfel s-ar rezolva
problemele noastre comune. Acesta este proiectul nostru, vă rog să reţinem că atunci când am
vorbit de drumuri vicinale le vom pietrui dar pe acesta sigur îl vom face. În paranteză despre
aducţiunea de apă vom discuta la şedinţa viitoare. La Rediu pe timp de vară seacă fântânile este
vorba de 4 milioane de lei noi 5.600 lei/ron depăşeşte O.G. nr. 7. Şi nu trebuie depăşire. Dacă sar face toate satele ar fi mai greu să începem cu ceva.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: satul Lunca Rateş nu are nevoie de apă.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: din ce fonduri se achită lucrările cu acest
proiect?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: altele decât cele din bugetul local.
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.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, propune discutarea punctului 9 de
pe ordinea de zi şi anume:

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe terenurile aflate în
extravilanul localităţilor comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pentru anul 2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Onuţă Ioan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă informez că aşa cum ştiţi până în
prezent am încasat şi virat la stat impozitul pe terenul extravilan. Prin O.U.G. nr. 120/2006 s-a
modificat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aceste sume se fac venit la bugetul local
începând cu data intrării în vigoare a acestei O.U.G. Concret cetăţenii au de câştigat de această
dată. Am propus să mergem pe zona “C” unde taxele sunt mai suportabile. Nu mi se pare corect
coeficientul de majorare diferenţiat pe satele comunei, dar trebuie să-l aplicăm ca atare cum
prevede Codul fiscal.
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.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită propuneril pentru ordinea de zi a şedinţelor
următoare, în acest sens se fac următoarele propuneri:
1)-Proiect de hotărâre privind reactualizarea tarifelor la închirieri şi concesiuni;
2)-Proiect de hotărâre privind aducţiunea de apă;
3)-Proiect de hotărâre privind autorizarea pieţei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: v-am invitat la şedinţa comandamentului şi vă rog să
daţi curs măsurilor dispuse. Nu ne putem juca cu acest fenomen. Trebuie să acordăm cu toţii cea
mai mare atenţie prevenirii apariţiei acestui flagel. În acest sens noi la nivel de executiv şi de
comandament am organizat întâlniri de instruire, am achiziţionaqt materialele minime necesare,
substanţă dezinfectantă, mănuşi, cizme, măşti vermorel.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: vă rog să-mi permiteţi să vă completez domnule
primar că potrivit hărţii teritoriului distribuită de C.A.J.Iaşi suntem la limită de judeţ şi ne revine
o sarcină în plus, prin aceea că trebuie să organizăm şi să instalăm dezinfectorul la intrarea în
localitate dinspre comuna Rebricea, judeţul Vaslui. Prin Dispoziţia preşedintelui C.A.J.Iaşi s-au
dispus măsuri de ultimă oră referitoare la prevenirea apariţiei gripei aviare.
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

