ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 27.04.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 214/20.04.2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la închirieri şi concesionări aplicabile
începând cu data de 01.05.2005;
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea iazului “La nuci”;
3. Diverse.
La şedinţa de astăzi participă, secretarul, viceprimarul, şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Liviu-Daniel 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.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Liviu-Daniel, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la închirieri şi concesionări
aplicabile începând cu data de 01.05.2005;
Domnul consilier Mihai Iftime: în lipsa primarului şi a contabilului nu se poate discuta
acest punct de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: consider că noi consilierii locali trebuie să discutăm
acest subiect şi să adoptăm o hotărâre privind reactualizarea tarifelor.
Domnul consilier Mihai Iftime: cred că trebuie să ne prezinte contabilul o situaţie a
încasărilor.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: cred că domnul Iftimie Mihai are dreptate.
Domnul consilier Mihai Iftime: domnule secretar vă rog să vă amintiţi că la şedinţa trecută
am stabilit o altă ordine de zi. Trebuie calculat ce se încasează şi recalculat după rata inflaţiei.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: într-adevăr a fost stabilită de principiu o altă ordine de zi
însă din motive obiective aceasta a trebuit să fie ajustată, deoarece proiectul de hotărâre privind
aducţiunea de apă potabilă în satele comunei şi proiectul de hotărâre privind autorizarea pieţei
necesită un volum mai mare de lucrări de pregătire. Totuşi proiectul de hotărâre înscris pe
ordinea de zi a şedinţei de astăzi nu mai poate fi amânat, chiar dacă nu avem o situaţie la zi a
încasărilor. Sunt contracte vechi care nu au mai fost actualizate şi orice amânare nu este benefică
pentru bugetul local. Vă propun să discutaţi şi să aprobaţi astăzi proiectul de hotărâre cu o
majoarare a chiriilor cel puţin la nivelul ratei inflaţiei. Urmând ca ulterior să putem perfecţiona
acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că nu putem discuta în absenţa contabilului şi
primarului, am văzut referatul primarului şi contabilului unde sunt anumite propuneri. Iar la
punctul 2 de pe ordinea de zi iazul este revendicat după câte ştiu de către domnul Hăulică. Nu
ştiu dacă este în inventarul nostru. Acum primăria susţine că nu are teren pentru reconstituirea
dreptului de proprietate. Deasemenea am văzut şi o cerere a domnului Pintilie Lucii care solicită
autorizaţie pentru reparaţii la unele construcţii. Am văzut o adresă semnată de fostul primar
Iftimie Mihai prin care a solicitat în proprietate anumite imobile. Deasemenea are şi o cerere
adresată domnului Prefect, care confirmă că primăria trebuie să-i atribuie un spaţiu pentru

zootehnie sau un teren la schimb. Comisia economică consideră că nu are atribuţii în această
privinţă. O altă cerere prin care se solicită o suprafaţă din fostul patrimoniu al C.A.P. fără a fi
individualizat amplasamentul. Deci comisia economică nu poate să prezinte referatul pentru
şedinţa de astăzi.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: domnul consilier Harasim Ştefan are perfectă
dreptate. Domnul Pintilie Lucii nu a vândut legal unele suprafeţe de teren, trebuie să vedem ce
suprafaţă deţine şi cât plăteşte la bugetul local.
Domnul consilier Mihai Iftime: când consilierii formulează o interpelare, executivul are
obligaţia să răspundă pe loc. Din câte cunosc am avut unele probleme cu domnul Pintilii Lucii.
Mai întâi imobilele au fost preluate de o fundaţie şi ulterior prin instanţă a obţinut respectivele
imobile.
În jurul lăptăriei o alee într-o anumită suprafaţă de circa 1,00 ha. a fost solicitată de
Pintilie Lucii. Am făcut un act cu dânsul care trebuie să fie la primărie. A găsit la Ciobanu
Lucreţia nu ştiu ce suprafaţă, a primit ovăz de la Aneculăesei Constantin. Urma să se facă un
schimb, dar la un moment dat Lucreţia a spus că are nişte probleme.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: în instanţă femeia s-a dovedit a nu fi
moştenitoare.
Domnul consilier Mihai Iftime: într-adevăr aveţi dreptate mi-aţi amintit.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: domnilor consilieri unde trecem această discuţie pe
ordinea de zi ?
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: pentru că discutăm despre concesionări şi
aceste amănunte ne interesează.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: ca să discutăm fundamentat contabilul va prezenta la
şedinţa viitoare o situaţie a încasărilor pe titulari de contracte.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun ca executivul prin serviciul de contabilitate să
prezinte o situaţie care să cuprindă următorul cap de tabel:
Titularul contractului/Obiectul contractului/Tarif negociat/Sumă restantă/Termen de
achitare a tarifelor/Rata inflaţiei propusă/Indicile de inflaţie/Indexarea/Noul tarif.
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 şi propunerea domnului consilier Aştefanei
Mihai se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Liviu-Daniel ,
propune
discutarea
punctului 2 de pe ordinea de zi şi anume:
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea iazului “La nuci”;
Domnul consilier Harasim Ştefan: Niţă Costache solicită concesionarea acestui iaz. Dar
nucii care nu mai sunt, nici aleea unde sunt propiretari domnul Guler, iar dincolo Enache şi nucii
care erau în administrarea consiliului local.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: în concluzie trebuie calrificată situaţia juridică a
terenului şi apoi să fie discutat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Diverse;
Domnul consilier Busuioc Vasile: solicit să se repare podul de la Răducanu din satul
Lunca Rateş.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: care este situaţia căii de acces de la D.J. la primărie ?

Domnul consilier Mihai Iftime: este drum judeţean şi primăria nu are obligaţia de a a
întreţine acest drum.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: Autorizarea pieţei. La şedinţa următoare aş propune
să discutăm modul de indentificare la specia cabaline pentru care la data de 01.06.2006 conform
O.U.G. 982 în acest an este unul din punctele pentru integrarea în uniunea europeană. Scînteia
este ultima comună la microcipuri cabaline.
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, Netcă Liviu-Daniel

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

