ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 26.04.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 1.443/20.04.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. - Proiect de hotărâre privind reactualizarea organigramei, numărul de personal şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă;
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pentru comuna Scînteia;
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi prăbuşirilor accidentale;
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, toţi cei 13 consilieri locali în
funcţie şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel 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 formulate propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel propune discutarea primului punct de
pe ordinea de zi şi anume:
1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, dă cuvântul domnului secretar,
Florin Ilăşoaia.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se
supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare, ocazie cu care pot fi formulate obiecţiuni
pe marginea acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. Procesul verbal al fiecărei
şedinţe este afişat în mod obişnuit la afişierul din primărie, unde oricine poate consulta procesul
verbal de şedinţă, cât şi din dosarul şedinţei respective.
Domnul consilier Iftime Mihai: personal vă informez că trec foarte de prin primărie şi am
avut ocazia să constat că procesele verbale sunt afişate la sediul primăriei. Nu am obiecţiuni de
formulat pe marginea procesului verbal al şedinţei anterioare.
Domnul consilier Popa Ionel: domnilor consilieri, în calitate de preşedinte de şedinţă vă
adresez rugămintea ca înscrierile la cuvânt să se facă în mod organizat, iar luările de cuvânt să
fie exprimate pe rând pentru a asigura posibilitatea secretarului de a consemna în integralitate
opiniile dumneavoastră.
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbale al şedinţei
anterioare, după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării 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.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
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Nemaifiind şi alte luări de cuvânt, domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel,
propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi şi anume:
2. - Proiect de hotărâre privind reactualizarea organigramei, numărul de personal şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, dă cuvântul domnului secretar,
Florin Ilăşoaia.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: întrucât în decursul timpului au fost publicate o serie de
acte normative care reglementează materia privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
voluntare pentru situaţii de urgenţă, şi în ton cu recomandările consemnate în procesele verbale
de control încheiate la primăria comunei de către responsabiliii cu atribuţii de îndrumare şi
control din cadrul I.J.S.U.Iaşi, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind reactualizarea
organigramei, numărului de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Scînteia.
Este vorba practic pe de o parte de includerea în preambulul hotărârii a noilor acte
normative, iar pe de altă parte de redimensionarea structurilor şi echipelor operative pentru
intervenţii în caz de urgenţă.
Domnul consilier Tagarcea Constantin: am analizat proiectul de hotărâre în comisia de
specialitate şi cu toţii am fost de acord cu aprobarea acestuia.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: din câte am înţeles astăzi nu facem decât o
reactualizare cu privire la legile noi apărute şi la persoanele care s-au mai schimbat din funcţie
cum este şi cazul şefului Postului de Poliţie, astfel încât mă declar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: dacă nu sunt împotriviri şi văd că nu sunt, propun să
supunem la vot proiectul de hotărâre deoarece este doar o chestiune formală şi nu de fond.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: fiind vorba de o reactualizare a hotărârii mai vechi pe
care noi am aprobat-o în altă şedinţă, consider că este mai mult sarcina executivului de a o pune
în aplicare, sunt de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la forma sau conţinutul proiectului de
hotărâre, după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării acestuia.
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 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Popa Ionel propune discutarea punctului 3 de pe ordinea
de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pentru comuna Scînteia;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, dă cuvântul domnului secretar,
Florin Ilăşoaia.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: urmare a modificărilor aduse legislaţiei în domeniu şi a
măsurilor dispuse prin procesul verbal nr. 1.562/12.04.2007, încheiat la primăria comunei
Scînteia cu ocazia controlului efectuat pe linia prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă de
către reprezentanţii I.S.U.J.Iaşi şi anume Mr. Buştiuc Cătălin şi P.A.S. Marciuc Gelu, au fost
dispuse printre alte măsuri şi aceasta privind finalizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pentru comuna Scînteia, aşa cum prevede O.M.A.I. nr. 132/2007, întrucât acesta a fost
început dar pentru că a necesitat mai mult timp pentru finalizare, am solicitat înscrierea acestuia
pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: am consultat Planul în discuţie la şedinţa comisie
de specialitate şi am întocmit referatul favorabil aprobării prin proiectul de hotărâre anexat de
iniţiator.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: de fapt cum bine aţi observat şi unii dintre
dumneavoastră din conţinutul procesului verbal de control, rezultă o serie de documente care
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trebuiesc întocmite. Este necesară o anumită dotare cu mijloace materiale, financiare şi umane,
dar şi angajarea unei persoane care să întocmească aceste documente, planuri, planificări,
evidenţe ş.a.. Motiv pentru care şi din discuţia purtată chiar cu domnul Iamandi care s-a deplasat
şi dumnealui în ziua de 12.04.2007, când s-a încheiat procesul verbal de control, se impune
angajarea pe un post de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: este adevărat ce a spus domnul primar,
inspectorii au stat două zile la Scânteia pentru a executa acest control. Sunt foarte multe
documente de întocmit, dar mai ales sunt amenzi foarte mari care se pot aplica dacă nu întocmim
documentele.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: domnilor consilieri propun să fim de acord cu
proiectul de hotărâre întrucât este o problemă mai mult tehnică şi priveşte executivul.
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la forma sau conţinutul proiectului de
hotărâre, după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării acestuia.
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 raportul primarului se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, propune discutarea celui de al 4-lea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi prăbuşirilor accidentale;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, dă cuvântul domnului secretar,
Florin Ilăşoaia.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: întrucât relieful comunei Scînteia este de aşa natură
încât nu sunt pericole mari privind seisemele şi/sau alunecările de teren şi prăbuşirile
accidentale, nu se impun măsuri severe privind un plan de apărare împotriva acestor tipuri de
dezastre. Totuşi pentru perspectivă, am întocmit şi un astfel de plan, de ce nu chiar şi pentru un
exerciţiu de cunoaştere a specificului acestui tip de dezastru, care este anexat la proiectul de
hotărâre.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr riscul de cutremur este redus, dar nu se
ştie niciodată. Este bine să avem şi un astfel de plan pentru intervenţie.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: sunt de acord cu antevorbitorii mei şi mă declar în
fafoarea aprobării proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Darabană A. Mihai: pentru că am un iaz în preajma casei mele, il pun
la dispoziţie pentru alimentarea autospecialei P.S.I. dacă va fi cazul.
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la forma sau conţinutul proiectului de
hotărâre, după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării acestuia.
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 propuneri, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu
unanimitate de 13 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, Popa Ionel

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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