ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 25.05.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia
nr. 258/18.05.2006, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind asocierea consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi, cu consiliul local al comunei Şcheia, judeţul Iaşi, pentru constituirea comisiei de
disciplină şi comisiei paritate şi desmnarea reprezentanţilor fiecărui consiliu local în cadrul
celor două comisii comune.
2.Proiect de hotărîre privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic din cadrul
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din comuna Scînteia, judeţul Iaşi.
3.Diverse
La şedinţa de astăzi participă, primarul, secretarul, contabilul 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,
deşi lipseşte domnul consilier Mihăilă Nelu, 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 Aştefanei Mihai: într-o şedinţă anterioara s-a reactualizat şi reactivat C.A.L.
şi dată fiind împrejurarea că la nivel naţional gripa aviară a luat amploare, propun o discuţie pe
această temă.
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 asocierea consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
cu consiliul local al comunei Şcheia, judeţul Iaşi, pentru constituirea comisiei de disciplină şi
comisiei paritate şi desmnarea reprezentanţilor fiecărui consiliu local în cadrul celor două
comisii comune.:
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă prezin foarte pe scurt în ce constă această asociere, pe de o
parte şi ce însemană constituirea celor două comisii comune pe de altă parte. Mai întâi, potrivit H.G.
nr. 1.210/2003 există posibilitatea ca în situaţia în care în statul de funcţii al unei autorităţi sau
instituţii publice sunt mai puţin de 12 funcţionari publici, comisiile de disciplină şi paritară se
constituie prin asocierea a două consilii locale. În cazul nostru vă amintiţi că am mai avut o iniţiativă
de asociere cu C.L.Grajduri în luna martie, dar din motive care nu ţin de voinţa noastră, colaborarea
cu C.L.Grajduri nu a fost o reuşită. Astfel, am propus C.L.Şcheia această asociere pentru că este tot
în vecinătatea noastră. Avem promisiunea primarului şi secretarului din Şcheia că vom colabora
pentru constituirea comisiilor în cauză. În ce ne priveşte, dintre funcţionarii publici ai C.L.Scînteia,
prin vot secret într-o perioadă stabilită prin dispoziţia primarului au fost desemnaţi câte un membru
titular şi câte un membru supleant în fiecare comisie.
Astfel, în comisia de disciplină fost aleasă ca membru d-na Iftimie Liliana, având supleant pe
dl. Rusu Ovidiu iar în comisia paritară d-ra Harabagiu Sorina, având supleant pe d-na Gheorghiu
Cristina.
Deasemenea primarul comunei are dreptul de a nominaliza cu consultarea primarului comunei
Şcheia preşedintele, secretarul şi un membru în cele două comisii, precum şi supleanţii acestora
care au de regulă studii juridice sau administrative şi nu fac parte din ambele comisii simultan.
Primarul a numit ca membru în comisia de disciplină pe Sava Elena iar în comisia paritară pe
Agachi Lucica

Pentru preşedinte la comisia de disciplină pe Ilăşoaia Florin iar ca secretar pe Harabagiu
Sorina.
Pentru preşedinte la comisia paritară pe, Ungureanu Dinu iar ca secretar pe Rusu Ovidiu.
Însă rezultatul final al numirilor pentru preşedinţi, secretari şi supleanţii acestora se va finaliza
în urma negocierilor celor doi primari ai comunelor asociate. În acest sens se va încheia un protocol
în cel mai scurt timp.
În ceea ce priveşte atribuţiile celor două comisii, se poate lesne deduce că prima comisie se
ocupă cu stabilirea propunerilor de sancţiuni aplicabile funcţionarilor publici după o procedură
legală, iar comisia paritară are în principal atribuţii de reprezentare şi negociere cu şeful instituţiei a
acordurilor privind salarizarea, dotarea cu birotică, ridicarea standardelor condiţiilor de muncă, ş.a.
Rolul consiliilor locale este de a aproba prin hotărâre această asociere, cu însuşirea
nominalizărilor după procedura legală.
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.
Domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi
de disciplină în persoana domnului consilier Iftime Mihai 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Netcă Liviu-Daniel , propune discutarea punctului 2
de pe ordinea de zi şi anume:
2.Proiect de hotărîre privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic din cadrul
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din comuna Scînteia, judeţul Iaşi.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: referitor la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic din
cadrul S.P.C.L.E.P., prin Metodologia aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 1.260/2006, se prevede că
acesta reprezintă sistemul de intermediere a relaţiei dintre solicitanţii de acte de identitate, cărţi de
alegător, paşapoarte simple, permise de conducere, certificate de înmatriculare a vehiculelor şi
plăcuţe cu numere de înmatriculare, pe de o parte şi autorităţile publice competente să le emită, pe
de altă parte, şi are rolul de a facilita accesul persoanelor la serviciile publice corespunzătoare, prin
abilitarea unei singure autorităţi să primească cererile şi să elibereze documentele
respective.Consiliul local trebuie să asigure spaţiile necesare, care trebuie să fie curate şi să
corespundă din punct de vedere al dimensiunilor volumului de activitate specifică, iar numărul de
ghişee să asigure separarea fluxurilor de primire a cererilor şi de eliberare a documentelor, precum şi
fluenţa acestor activităţi.
Dotarea corespunzătoare cu echipamente informatice specifice preluării imaginii pentru caărţi
de identiate, paşapoarte simple şi permise de conducere, etc, şi personal calificat. Deasemenea
potrivit art. 9, urmează a se încheia un protocol de cooperare cu instituţia prefectului.
Domnul consilier Popa Ionel: unde va funcţiona acest ghişeu?
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: din discuţiile pe care le-am avut cu domnul primar, vă pot
informa că se vor face unele lucrări de reamenajare a spaţiului actual în care funcţionează
S.P.C.L.E.P., prin introducerea unor pereţi despărţitori în sala mare. De fapt şi până în prezent
putem spune că a funcţionat un aşa-ziz ghişeu unic chiar dacă nu a fost denumit astfel în mod
expres.
După puţine discuţii se degajă opinia unanimă, favorabilă adoptării proiectului 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.
Domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi
de disciplină în persoana domnului consilier Iftime Mihai 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.

Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Diverse;
Domnul consilier Aştefanei Mihai: având în vedere situaţia deosebit de gravă în ce priveşte
prevenirea apariţiei gripei aviare, trtebuie să discutăm câteva măsuri de prevenire. În cadrul comisiei
de specialitate am discutat aceste aspecte iar consiliul local să mobilizeze toţi factorii implicaţi
pentru prevenirea apariţieie gripei aviare. La şcoală domnul Director să ia măsuri de educare a
elevilor, la Dispensarul Uman deasemenea, Circa veterinară deasemenea. Poliţia deasemenea,
măsurile să fie popularizate.
Domnul consilier Mihai Iftime: nu este necesar, şcoala a primit de la I.Ş.J. regulile care
trebuie respectate, le-am transmis diriginţilor care le-au prelucrat şi elevii şi-au notat măsurile, a
primit şi biserica, deasemenea administraţia locală cunoaşte foarte bine. Am avut şi un termen de
raportate la I.Ş.J. unde am transmis măsurile luate. Elevii să anunţe de urgenţă părinţii profesorii
despre orice observă, să respecte măsurile de igienă, etc.
Dl. ag. Şuhan Dumitru P.P.Scînteia, în fiecare zi de luni şeful biroului de Poliţie Rurală
aplică sancţiuni la obor.
Potrivit Dispoziţiei Preşedintelui Comandamentului Antiepizootic Judeţean poliţiştii
veghează la transportul păsărilor vii şi nu numai, după un grafic întocmit în acest sens.
Domnul consilier Popa Ionel: nimeni nu ştie dacă se comercializează sau nu porcii, trebuiesc
mai multe măsuri de popularizare.
Dl Şuhan Dumitru am discutat şi cu primarul şi cu viceprimarul faptul că nu sunt becuri pe
aleea din centru către staţia de cale ferată, vă rog să mă sprijiniţi cu înlocuirea becurilor arse şi
instalarea altora care să asigure iluminatul într-o zonă atât de circulată.
Domnul referent contabil Ungureanu Dinu prezintă în continuare o situaţie a stadiului
încasărilor la tarifele de închiriere şi concesionare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe aflat în
patrimoniul public sau privat de interes local, administrat de consiliul local.
Domnul consilier Harasim Ştefan: trebuie să reglamentăm situaţia juridică a terenului pe
care-l foloseşte FEDERALCOOP IAŞI.
Domnul consilier Mihai Iftime: trebuia să se reacualizeze toate chiriile/concesionările cu
indicele de inflaţie, pe de o parte, aşa cum am hotărât în şedinţa anterioară, în situaţia prezentată de
contabil nu sunt cuprinşi toţi chiriaşii/concesionarii. Cât priveşte terenul ocupat de Federalcoopp
această entitate trebuie invitată la negociere în vederea concesionării fuprafeţelor de teren.
Domnul consilier Popa Ionel: aceeaşi situaţie este necalară şi la terenul fostei C.A.P.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: vin acum de la Mironeasa şi potrivit ultimelor dispoziţii
s-a interzis mişcarea animalelor din toate speciile, funcţionarea oboarelor de pe întregul teritoriu al
ţării, s-a ridicat măsura de carantină asupra persoanelor. Agenţii economici trebuie să se
aprovizioneze din judeţele unde nu este focar de gripă aviară. Ultima ştire se suspectează apariţia
gripei aviare la porcine şi trebuie să completăm Planul de Măsuri cu recomandările primite de la
D.S.V.S.A. care este mai complet. Domnii consilieri care răspund pe sate să ducă munca de
informare în rândul populaţiei, gripa se ia pe cale digestivă, nu se ia din aer. Prima măsură la copii
să se spele cu apă şi săpun. Absolut toate speciile de păsări să fie închise, sunt 46 de focare inclusiv
în Ardeal. febra aftoasă, pesta porcină a fost în estul României.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: trebuie interzisă lăsarea slobodă a câinilor pe timpul
nopţii.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: domnul primar are veşti şi mai proaspete.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Trebuie reactualizat C.A.L. şi în special a Planului de Măsuri,
executivul trebuie să confecţioneze dezinfectoare pentru instituţiile publice, agenţii economici
trebuie să-şi facă singuri. Dacă noi facem gratuit pentru instituţii, agenţii economici îi putem ajuta
contra cost. Sunt nişte tăviţe cu rumeguş sau preşuri care se instalează la intrare. Peştele congelat se
comercializează numai în baxuri. Nu este voie de a fi deschis. Se interzice comercializarea puilor în
vrac, deasemenea a tuturor speciilor de animale. Vă supun atenţiei un anunţ publicitar pe care l-am
primit spre difuzare şi afişare în locuri publice. Deasemenea Dispoziţia nr. 7/2006 a Preşedintelui
Comandamentului Antiepizootic Judeţean, privind unele interdicţii de comercializare a animalelor şi

păsărilor vii cu anumite excepţii. Se vor raporta zilnic măsurile intreprinse în acest sens la
D.S.V.S.A.Iaşi.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: sacrificările se permit numai la abatorul autorizat.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă citez din nota de serviciu emisă de A.N.S.V.S.A.
referitor la agenţii economici identificaţi ca transmiţători ai gripei aviare şi anexa nr. 3 cu
identificarea acestor societăţi.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: trebuie să-l înlocuim pe Mihăilă Nelu din satul Tufeştii de
Sus, din C.A.L. pentru că este plecat din ţară.
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.
Domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi
de disciplină în persoana domnului consilier Iftime Mihai 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.
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

