ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 20.07.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 319/14.07.2006, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a
comunei Scînteia, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr.
110/2005, cu modificările si completările ulterioare;
2.Diverse
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin face
prezenţa membrilor consilieri si constată că şedinţa nu este statutară din punct de vedere al
prezentei, deoarece lipsesc 6 consilieri. Totuşi cu acceptul tuturor celor prezenţi supune atenţiei
ordinea de zi programată, în scopul pregătirii mai bune a următoarei şedinţe.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, propune discutarea
primului punct de pe ordinea de zi şi anume:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a
comunei Scînteia, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr.
110/2005, cu modificările si completările ulterioare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt
ale membrilor consilieri pentru a-şi formula propunerile personale.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Dat fiind faptul că lipsesc 6 consilieri, iar pentru a
întruni 2/3 din voturi în cazul aprobării, şedinţa nu este statutară din punct de vedere al prezenţei.
Domnul consilier Harasim Ştefan: spaţiile acestea nu pot fi vândute, nu li se poate
schimba destinaţia, decât în momentul în care devin proprietari medicii.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: trebuie să stabilim anul construirii dispensarului. Noi
suntem proprietarii, iar preţul este impus şi derizoriu.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: trebuie stabilită valoarea reală, clădirea este în stare
perfectă de funcţionare. Nu se poate compara cu alte spaţii din proprietatea altor comune, unde
poate aceste imobile sunt într-o stare de uzură avansată.
Domnul consilier Harasim Ştefan: aşa s-au vândut toate activele proprietăţii publice, pe
preţuri de nimic.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în scopul mai bunei cunoaşteri de către toţi cei prezenţi
vă propun să lecturăm împreună în sinteză Legea care modifică O.U.G. nr. 110/2005.
Să analizăm şi schiţa spaţiilor pentru a determina suprafaţa şi preţul de vânzare în cazul în
care se va aproba lista respectiv vânzarea acestor spaţii. Rezultă o suprafaţă de 160 mp. Iar preţul ar
fi de 10.300 lei.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: este de înţeles că aceasta nu este practic o vânzare.
Ci o facilitate acordată medicilor.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: apropos de vânzarea spaţiilor, am fost întrebat de unele mame
tinere cum se acordă laptele praf. Au afirmat medicii că o anumită mămică fiind soţie de pădurar nu
are dreptul să primească laptele praf. Vă rog domnule primar să verificaţi veridicitatea acestor informaţi
şi să dispuneţi în consecinţă.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: în aceeaşi ordine de idei am trimis-o pe mama mea să ia o
trimitere de la medicul de familie şi nu i s-a acordat.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă informez că această atribuţie de acordare a laptelui praf este
în sarcina medicilor de familie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: mama respectivă mi-a arătat că este mutilată.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: în ultima vreme cantitatea de lapte praf s-a
diminuat

2.Diverse.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: rog pe domnul dr. Bătrânică Viorel să pună diagnosticul
calului care se află în custodia noastră pe baza procesului verbal de predare primire încheiat cu
un reprezentant al Postului de Poliţie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: recent a avut loc într-o locaţie din şcoala Scînteia o
şedinţă a A.T.O.P. la care au participat pe lângă reprezentanţi ai unui număr de 5 comune şi unii
membri consilieri. Toate au fost bune şi frumoase până ieri când am aflat că ne-a fost transferat
şeful de Post la comuna Grajduri şi a fost mutat disciplinar agentul şef de Poliţie al comunei
Grajduri dl. Zaharia. Am informaţii că fostul şef Şuhan Dumitru ar fi interesat să revină la
Scînteia, motiv pentru care voi discuta cu factorii de decizie şi cu d-na Iordache, Preşedinte al
A.T.O.P.
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 procesverbal.
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