ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.05.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 1.509/22.05.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru construire
Cămin cultural în satul Bodeşti, comuna Scînteia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru construire
Cămin cultural în satul Ciocîrleşti, comuna Scînteia;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se
fac venit la bugetul local pentru anul 2008;
5. Prezentarea cererii de concediu de odihnă pe anul 2007 a primarului comunei;
6. Prezentarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în scopul identificării de
teme/oportunităţi pentru întocmirea de proiecte care pot fi realizate în parteneriat publicprivat cu Organizaţia World Vision ş.a. la nivel de comună;
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi puţini 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 acesteia.
Domnul primar solicită includerea pe ordinea de zi a şedinţei a încă unui proiect:
Proiectului de hotărâre privind transformarea postului de referent, clasa a III –a,
gradul profesional superior în consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
Domnul consilier Darabană V. Mihai: solicit înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre privind alocarea sumei de 500 lei pentru finanţarea manifestării cultural sportive
“Cupa Sînzienelor”.
Nemafiind formulate şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă
cu unanimitate de voturi, cu includerea propunerilor domnului primar şi domnului consiler
Darabană V. Mihai
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 spre aprobarea procesul verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles cu formularea de
obiecţiuni pe marginea acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. Procesele verbale
sunt afişate în mod obişnuit la afişierul din primărie, dar oricine poate consulta procesul verbal
din dosarul de şedinţă.
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei
anterioare din data de 26.04.2007, 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.
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 aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru construire
Cămin cultural în satul Bodeşti, comuna Scînteia;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, solicită propunerile membrilor consilieri,
privind ambele proiecte de hotărâre pentru cele 2 cămine culturale din satele Ciocîrleşti şi
Bodeşti.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru construire
Cămin cultural în satul Ciocîrleşti, comuna Scînteia;
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: este vorba de locaţia din curtea şcolii la
Ciocârleşti, respectiv locaţia din spatele grădinii familiei Cârlescu Constantin.
Domnul consilier Iftime Mihai: da dar să rămână un spaţiu pentru activităţi sportive, care să
poată fi împrejmuit. Fiind Cămin Cultural, se pot desfăşura şi activităţi sportive.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: sunt de acord dar propun să se facă proiecte şi pentru
celelalte sate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: ar trebui să analizăm necesităţile culturale pe fiecare sat
iar în rest nu ştiu de ce am fi împotrivă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: noi am fost de acord la o altă şedinţă şi urma să se facă
documentaţia, dar şi celelalte 2 cămine culturale actuale şi ar trebui avute în vedere pentru o
eventuală finanţare pentru modernizare şi dotări. La Bodeşti pe amplasamentul respectiv în
spatele lui Cârlescu Constantin.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Într-adevăr aceste proiecte de hotărâre pot fi discutate
simultan. La Bodeşti vecinul terenului are concesionat 1.000 mp. pentru lot de casă, iar drumul de
aces va fi construit de noi spre Cârlescu Constantin.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: înţeleg că se doreşte şi un teren de sport, ori pentru asta
sunt necesare dotări, vom mai discuta şi cu altă ocazie.
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 ambele proiecte de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
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 transformarea postului de referent, clasa a III –a, gradul
profesional superior în consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale şi a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2008, nu poate fi
discutat în şedinţa de astăzi deoarece potrivit art. 292 din Codul fiscal:
“ (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă
în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o
dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
(2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30
aprilie, inclusiv, a fiecărui an.
(3) În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi 1 ianuarie 2011, nivelul impozitului pe
mijloacele de transport, prevăzut la art. 263 alin. (4) si (5), se majorează prin hotărâre a

Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu
Uniunea Europeană, la Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, în luna aprilie a
fiecărui an cuprins în perioadă, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi
Internelor.”
Din aceste considerente a fost înscris pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi proiectul de
hotărâre privind transformarea postului de referent, clasa a III –a, gradul profesional superior în
consilier, clasa I, gradul profesional debutant.
Vă informez că în prezent şi în perspectivă se pune un accent deosebit pentru încadrarea
cu personal de specialitate la compartimentul de asistenţă socială. Acest compartiment a fost
acreditat de curând, urmând a fi acreditat periodic. Pentru aceasta trebuie să avem personal cu
studii superioare.
Fundamentarea acestui proiect de hotărâre s-a făcut în baza Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, H.G. nr. 1.209/1993 privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dar mai ales în baza art. 46 din O.G. nr. 6/24.01.2007
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici, precum şi cresterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul
2007:
“ (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la
data de 1 septembrie 2007, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea
bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2007 nr. 487/2006, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru
cheltuielile cu salariile.
(2) Transformarea posturilor în condiţiile alin. (1), precum şi a posturilor vacante din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală se face în condiţiile legii, pe
răspunderea ordonatorilor principali de credite.
(3) Transformarea prin modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se face cu avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii. Fac excepţie de la obţinerea
avizului Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul
Legislativ, Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Concurenţei.
(4) Ordonatorii principali de credite vor comunica trimestrial Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizată a transformărilor
de posturi efectuate în condiţiile legii.”
După cum puteţi observa, proiectul de hotărâre trebuie înaintat pentru obţinerea avizului
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Procedăm astfel pentru a nu încărca numărul de posturi şi pentru a utiliza postul vacant
pentru compartimentul de asistenţă socială.
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.
Întrucât nu sunt formulate opinii contrare celor prezentate, în urma supunerii la vot
proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, propune discutarea punctului 5 de pe
ordinea de zi şi anume:
5. Prezentarea cererii de concediu de odihnă pe anul 2007 a primarului comunei;

Domnul primar Fănică Săcăleanu: conform legii am obligaţia de a vă anunţa plecarea în
concediul de odihnă începând cu data de 01.06.2007, perioadă în care voi fi înlocuit de drept de
viceprimar.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, solicită opiniile membrilor consilieri.
Nefiind opinii contrare şi alte luări de cuvânt în urma prezentării cererii de concediu domnii
consilieri sunt întrutotul de acord cu plecarea în concediul de odihnă a primarului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, propune discutarea punctului 6 de pe
ordinea de zi şi anume:
6. Prezentarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în scopul
identificării de teme/oportunităţi pentru întocmirea de proiecte care pot fi realizate în
parteneriat public-privat cu Organizaţia World Vision ş.a. la nivel de comună.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, solicită înscrieri la cuvânt.
Doamna Rozica Tiţă: prezintă axele planului de dezvoltare cu tipurile de investiţii care sunt
prevăzute.
Însă mai pe scurt doresc să vă propun identificarea de posibile investiţii în colaborare cu
autoritatea locală. Ar trebui să vedem pe amplasamentul care-l avem în concesiune ce putem să
facem.
Domnul consilier Iftime Mihai: păi să vedem dacă putem continua proiectul iniţial cu
euroferma de vaci care se părea că este interesant.
Doamna Rozica Tiţă: pentru acel proiect nu mai luptăm întrucât finanţatorul nu mai are
interes.
Domnul consilier Iftime Mihai: într-un fel parcă s-au făcut glume pe seama noastră, noi am
fost foarte receptivi, lucru care nu a fost apreciat de partea cealaltă. Iar acum nu se realizează din
ceea ce s-a propus, este vorba de prestigiul primarului şi al consiliului local. Vă mulţumim pentru
ajutorul şi aportul care l-aţi acordat comunităţii locale cu acele cursuri de calificare atât pentru
adulţi cât şi pentru copii. În acest moment finanţatorul ar trebui popularizat în toate comunele
pentru a nu-şi mai permite glume de acest fel.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: consiliul local a convins cetăţenii să cedeze terenul în
considerarea faptului că se va face ceva foarte util pentru comună.
Doamna Rozica Tiţă: nu eu voi face singură ci împreună cu dumneavoastră, finanţatorul a
fost la Scînteia acum 2 săptămâni.
Domnul consilier Iftime Mihai: nu am reuşit să vin la întâlnirea care aţi programat-o de
sfinţii Constantin şi Elena.
Doamna Rozica Tiţă: Pentru terenul pe care îl avem în concesionare am tras curentul
electric, de care pot beneficia toţi vecinii.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu am să-l rog pe domnul primar să mă sprijine şi pe mine
cu un astfel de ajutor să vedem dacă este dispus s-o facă.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: eu sunt de acord cu domnul consilier Iftimie Mihai şi
cred că interesul este de a se accesa fonduri europene. Dacă reprezentantul World Vision
întocmeşte proiectul de care oputem discuta, sau poate interveni pentru aceasta, mai putem
discuta.
Doamna Rozica Tiţă: cele 8 miliarde care se dau de la U.E. vrem să accesăm, să facem ceva
pentru comunitate.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: dacă faceţi singuri proiecte primiţi finanţare?
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: orice persoană fizică, autoritate locală sau
organizaţie neguvernamentală dacă întocmeşte proiecte poate obţine finanţare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu am participat la întâlnirea anterioară şi am înţeles că
este vorba de stabilirea unui parteneriat public privat pentru obţinerea finanţării proiectului
pornind de la o ideie a noastră. Acum, există terenul, dar World Vision doreşte să se asocieze cu

noi pentru a găsi o idee de proiect, cam ce ar fi necesar şi util, dar şi posibil să realizăm cu aceste
fonduri europene. Dacă proiectul anterior a căzut, totuşi s-a făcut câte ceva, să încercăm să găsim
ceva care se poate face şi a fi util pentru comunitate.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: trebuie să ne gândim la tinerii navetişti confecţioneri
care ar putea fi aduşi acasă. O secţie de mobilă din pal poate ar fi de interes.
Doamna Rozica Tiţă: noi am încercat să facem câte ceva şi vom face şi în continuare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu am propus să facem un centru de protecţie a
plantelor, un lot demonstrativ, un club cultural, cu sală de sport cu activităţi culturale, cu internet.
Domnul consilier Iftime Mihai: la discuţii exact aşa s-a discutat dar să vedem ce se poate
face. În virtutea faptului că aveţi teren, cu acces la drum, telefon şi puteţi să faceţi ceva. Dar noi
nu am avut acest noroc, şi nu ne putem permite să facem aşa ceva. Vă amintiţi ce frumos şi
promiţător s-a vorbit foarte la şedinţa când s-a discutat realizarea eurofermei demonstrative. Ne
putem gândi la ceva cu toţii dar din capul locului n-am vrea să avem probleme la fel, că nu s-a
putut, că nu au fost condiţii ş.a. Noi ar fi trebuit să punem şi noi o clauză ca în cazul în care nu se
realizează promisiunea să putem rezilia contractul.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: desigur că în contractul de colaborare în parteneriat se
vor trece clauze mai stricte, pentru a putea acţiona în consecinţă. Prin colaborare cu un jurist cu
experienţă. Însă proiectul întocmit trebuie să fie eligibil.
Doamna Rozica Tiţă:atunci haideţi să facem alt proiect, care se cere la nivel de comunitate.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu am avut o discuţie cu d-na Rozica şi cu d-na
Bărbosu. A fost o discuţie mai dură, dar cred că am fost duşi în eroare de la început pentru a se
cumpăra acest teren urmând ca ulterior să se dezvolte. Eu am propus să se lotizeze acest teren şi
să-l atribuim la tineri pentru construirea de case. Atunci da mi-aş retrage acea discuţie, şi aş
aprecia că întradevăr se doreşte a se face ceva pentru binele comunităţii. Doamna Rozica este mai
puţin implicată decât reprezentanţii World Vision. Dumnealor doresc să facem o asociere pe
terenul al căror proprietari sunt. Dar ne putem gândi şi la alte proiecte. Am propus la un moment
dat să refacem muzeul, o sală de sport, reabilitare a bisericii.
Doamna Rozica Tiţă: da sunt de acord dar trebuie să consult juriştii noştri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am mers până într-acolo că am intenţionat să vă iau
cheile de la sala pe care v-am dat-o în administrare. M-am abţinut şi cred că nu am greşit. S-a
promis că se face ceva şi se realizează locuri de muncă. Am observat mai demult că se
şchioapătă, am fost încântat când am fost vizitaţi de reprezentanţii din S.U.A., dar am impresia că
mai degrabă se doreşte evanghelizarea comunei.
Doamna Rozica Tiţă: dar de ce nu aţi discutat cu d-na Martizeta. Este ceva greşit. Nu facem
nimic la cursuri în afara bibliei.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: noi obişnuim să discutăm pe faţă şi nu în culise, nu am
avut discuţii pe această temă şi se constată că cei mai mulţi consilieri sunt reticienţi cu privire la
realizare a ceva.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: la acest moment asta este situaţia, şi trebuie să vedem ce
se poate face de aici în colo. Se poate face o şcoală sau se poate repara alta. Se poate extinde şi
amenaja un muzeu. În alte locuri s-a făcut aşa după cum s-a prezentat în acele imagini.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: în domeniul meu vă propun să facem un centru de
însămânţări artificiale pentru toate speciile de animale care ar fi de un real interes pentru cetăţeni.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: d-na Rozica aţi fost la şedinţa de la Prefectură şi am
spus şi acolo că nu trebuie să amestecăm agricultura cu religia.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: Planul Naţional este o problemă iar colaborarea noastră
cu World Vision este altă treabă. Noi trebuie să acordăm atenţie proiectelor la nivel de comună.
Întrucât sunt temeri colaborarea trebuie analizată şi să vedem ce putem rezolva.

Domnul consilier Iftime Mihai: noi avem un program de accesare fonduri europene, dar
pentru asta trebuiesc întocmite proiecte.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: propun ca orice facem să se facă pe terenul comunei. Eu
pot garanta că centrul de însămânţări artificiale ar fi de interes.
Domnul consilier Onuţă Ioan: cred că sunt mai multe variante. Putem face proiecte singuri
şi noi şi ei sau împreună.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aş dori să vedem la ce v-aţi gândit dumneavoastră
pentru un eventual parteneriat.
Domnul consilier Iftime Mihai: propun să se meargă pe varianta propusă de punct
însămânţări şi combatere a dăunătorilor, cu profil zootehnic în parteneriat.
Doamna Rozica Tiţă: la alte comune am găsit investitori, oameni din comunitate delegaţi de
primar au supravegheat lucrările.
Domnul consilier Iftime Mihai: consideraţi că ar fi fezabil să facem şi noi astfel de proiecte
pe care le-aţi făcut deja în celelalte localităţi?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu sunt fonduri europene pentru construirea de şcoli ci
sunt fonduri guvernamentale.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu aş propune ca cineva care are teren şi ceva fonduri de
pe plan local să vină să solicite parteneriat pentru astfel de proiecte. Şi mă gândesc la cei mai
tineri dintre consilieri care au posibilităţi, financiare şi au şi idei.
În finalul discuţiei se supune la vot parteneriatul pentru realizarea unui Punct de Însămânţări
Artificiale, de protecţie a plantelor şi combatere a dăunătorilor, care se aprobă cu unanimitate de
13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Popa Ionel, propune discutarea punctului 7 de pe
ordinea de zi şi anume:
7. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru
organizarea manifestării cultural-sportive “Cupa Sînzienelor” din data de 24.06.2007.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: vă solicit sprijinul financiar pentru susţinerea acestei
manifestări care se organizează de câţiva ani, a devenit tradiţie şi nu trebuie să o întrerupem. Vă
adresez invitaţia încă de pe acum, căci mă voi ocupa de organizare în orice condiţii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun să facem un parteneriat public privat. Să vină şi
domnul Darabană cu aceeaşi sumă cu care se solicită de la consiliul local
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da, este necesar să contribuim şi noi cu sume din
bugetul local pentru asigurarea unor mici atenţii participanţilor, cum ar fi diplome onorifice şi
premii simbolice pentru cei mai bine clasaţi sportivi din competiţiile organizate.
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.
Întrucât nu sunt exprimate opinii contrare, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se
aprobă cu 13 voturi pentru.
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

