ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 25.01.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 620/19.01.2007, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
2006
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei pentru anul 2007;
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din
valorificarea bunurilor şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie
de condiţiile specifice potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificăile şi completările ulterioare, pentru anul 2007.
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea lucrărilor de amenajare a
punctului farmaceutic situat în fosta clădire a casei de naşteri, precum şi stabilirea sumei
ce urmează a fi decontată sau compensată cu contravaloarea chiriei.
6. Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, contabilul şi un număr
restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu 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.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă rog să-mi permiteţi includerea pe ordinea şedinţei de
astăzi şi a proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi pentru
anul 2007, deoarece foarte recent ne-a fost comunicată adresa nr. 1078137/05.01.2007, prin care
A.N.F.P. ne-a transmis Planul cu observaţiile făcute pe baza datelor transmise de noi, care trebuie
incluse în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi, cu includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre solicitat de primar,
urmând ca discuţia propusă să fie abordată în finalul şedinţei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, 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 Mihăilă Nelu, dă cuvântul domnului secretar,
Florin Ilăşoaia.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se
impune aprobarea procesului 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 dosatul de şedinţă.
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.

Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, propune discutarea punctului 2 de
pe ordinea de zi şi anume:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, dă cuvântul domnului contabil
Ungureanu Dinu care prezintă un referat privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe
2006, referat care este anexă la mapa şedinţei de astăzi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: parcă s-a adus prea multă piatră pe drumuri anul
acesta la Rediu. Banii s-au cheltuit temeinic, s-a văzut că s-a făcut câte ceva în comună, dacă
bugetul ar fi fost mai mare ar fi fost şi mai bine. Pentru echipa de fotbal s-a cheltuit numai pentru
arbitraj. Investiţii la terenul de fotbal nu s-au mai făcut deşi se impune ca necesitate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: se desprinde ideea evidentă că anul trecu la nivelul
comunei cheltuielile s-au făcut cu chibzuială, bugetul a fost mulţumitor, drumurile s-au făcut,
ş.a. dar se pare că oamenii nu prea dau atenţie şi drumurile se strică, trebuiesc săpate şanţurile,
La Rediu stâlpii de telefon sunt deterioraţi, stau înclinaţi, alţii sunt tăiaţi de tot. Mai sunt drumuri
de făcut, dar mă văd nevoit să felicit conducerea comunei pentru aceasta, doresc ca şi în anul
2007 să se chibzuiască de ce nu chiar mai bine. Sperăm ca acum fiind membri ai U.E. să ne fie la
toţi mai bine.
Domnul consilier Iftime Mihai: într-adevăr în anul 2006 s-au făcut o serie de activităţi în
comună. Într-adevăr au fost sume mari, eu ştiu foarte bine cum s-au obţinut. Primarul pe de o
parte, noi pe de alta la I.Ş,J, şi desiur este lăudabil efortul, s-a lucrat la nişte proiecte şi s-au
întocmit documentaţii în timp record în luna decembrie şi nu am pierdut banii cum probabil s-a
întâmplat cu alte comune. Avem documentaţii la instituţiile de învăţământ. Achiesez la concluzia
antevorbitorului meu şi dores să felicit executivul pentru activitatea de anul trecut. Rectificările
de anul trecut au mulţumit pe toată administraţia locală, începând cu infrastructura şi continuând
cu şcolile. Acest lucru, desigur trebuie să fie în atenţia executivului şi în acest an şi cu mare
atenţie asupra rolului activ de încasare a veniturilor, unde am trecut cu vederea acest capitol, dar
nu ştiu dacă coborând mai jos de acest capitol datele sunt reale cu fapticul din teren. La
concesiuni este trecut ca plan 38 mil. dar la realizări 77 mil adică un procent de 22%. În vară
dacă vă mai amintiţi contabilul a prezenta o situaţie a concesiunilor, închirierilor, ş.a. să
recuperăm din urmă.
La prestări servicii : plan 65, realizat 19.
O întrebare legată de ceea ce s-a transferat la capitolul învăţământ pentru anul acesta
(fondul de rulment), dacă s-a avut în vedere………?
Din sume primite pentru echilibrarea bugetelor locale, din astea aveţi propus ca în cazul în
care nu ne ajung la R.K. la şc. Bodeşti?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nici nu se poate deocamdată, însă vom avea în vedere şi
vom urmări obţinerea de sume suplimentare pentru anul acesta de la 1 miliard la 4 miliarde şi
celelalte investiţii.
Cred că vor veni sume pentru continuarea investiţiilor începute în 2006 şi pentru anul
acesta la învăţământ. Din ce am primit în buget nici nu avem voie să alocăm. Aceste repartiţii
vor veni prin H.G. Am discutat cu dl. Chirvase, care a confirmat că la anul vor veni prin M.E.C.
Domnul consilier Iftime Mihai: sunt de acord cu execuţia bugetară din 2006 şi sperăm să
avem rezultate bune şi în anul acesta.
Domnul consilier Onuţă Ioan: observ că nu s-a realizat planul la cheltuieli, ce-mi puteţi
spune?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu s-au pierdut sume anul acesta, au fost redistribuite
unele, altele sunt în fondul de rulment pe 2007.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: începând de anul acesta bugetul vine prin Finanţe şi se
repartizează după criteriile de populaţie 60%, respectiv 40% teritoriul. De aceea am primit sume
mai mari decât până acum. Se introduc datele statistice în calculator şi nu poate interveni nimeni.
De aceea anul acesta avem mult mai mult decât comunele vecine. Şcheia s-a despărţit de la 4.
000 loc. La 3.000.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre privind
execuţia bugetului comunei pentru anul 2006 se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.

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
pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei pentru anul 2007;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă supun atenţiei proiecţia sumelor pentru anul 2007,
total primit de la Finanţe 2.443.700, la care se adaugă sumele noastre. Avem sume obligatorii la
învăţământ 1.383.000, deasemenea avem sume orientative: burse şi obiecte de inventar 26.700
lei, 98.000 asistenţă socială 120.000 asistenţă socială, 369.000 pentru echilibrarea bugetelor
locale din care 47.000 reprezintă cofinanţare proiecte de infrastructură, din 379.000, suma de
48.000 reprezintă cofinanţare proiecte. Adică pentru proiecte 95.000 pe total.
În continuare vă prezint anexa privind propunerea de buget pentru anul acesta, care va fi
anexată la mapa de şedinţă.
Vom achiziţiona un xerox pentru evidenţa populaţiei, vom ocupa posturile vacante, pentru
a prelua şi starea civilă. Este un volum mare de muncă şi trebuie personal. Salariile sunt mici.
Deasemenea, anul acesta vom schimba pe cât posibil mobilierul.
În ce priveşte iluminatul public, în satul Tufeştii de Sus s-a ars transformatorul, dar încă cei
de la EON Moldova nu au pus contuarul. Au promis, dar nu au mai venit. Erau mult mai
receptivi înainte de privatizare.
Domnul consilier Iftime Mihai: aţi prevăzut bine sumele bugetului pe 2007, la servicii de
dezvoltare publică 500.mil?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: încă mai avem probleme cu iluminatul public, vom
angaja o persoană pentru executarea unor lucrări de întreţinere a iluminatului public.
Domnul consilier Iftime Mihai: ar trebui disponibilizat personalul care nu are pregătire de
specialitate, iar cantonierul să fie şi electrician. Electricianul nu are treabă tot timpul anului.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vom încerca să angajăm pe Legea nr. 76/2002.
Domnul consilier Iftime Mihai: în rest sunt de acord cu sumele stabilite, dar totuşi pentru
şcoli ar fi necesar sume mai mari.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: prin Legea bugetului de stat pe anul acesta sunt alocate
sume pentru burse şcolare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: nu s-a vorbit nimic despre biblioteca comunală, care
este o mândrie a comunei. Doamna bibliotecar a întocmit în acest sens un referat din care vă
prezint succint unele aspecte. Fondul de carte este învechit, ar fi lăudabil să facem ceva pentru
mobilierul de la bibliotecă. Vă invit şi pe dumneavoastră să mai treceţi pe la bibliotecă, vă
mulţumeşte că i s-a luat calculator şi vă solicită să fie la racordată la internet.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am observat că în epoca internetului, foarte puţine
persoane mai trec pe la bibliotecă. De acord, vom mai acorda 5.000 lei pentru fond de carte.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: sunt de acord cu dl. consilier Aştefanei şi-l susţin,
pentru că biblioteca este un loc de cultură şi pentru cei mari şi pentru cei mici.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: rog pe domnul primar ca din fondul de păşunat să se
achiziţioneze îngrăşăminte pentru Scînteia şi Boroseşti pentru că anul acesta s-a prognozat
secetă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: opinia d-lui consileier este falsă, pentru că pe vreme de
secetă este neindicat să se administreze îngrăşăminte chimice.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: la 2.000 ajutoare de urgenţă? Ar trebui măcar
40.000. Deasemenea ar trebui şi pentru biserică.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: anul trecut am avut mai puţin şi ne-am descurcat. Nu
am mai adus în discuţie ajutor financiar pentru biserică, pentru că au fost discuţiile de anul
trecut. Propun să alocăm pentru biserică o sumă minimă pe care s-o putem suporta.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: propun 20 de milioane de la autofinţate. Suma
se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

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
pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, propune discutarea celui de al
patrulea punct de pe ordinea de zi şi anume:
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din
valorificarea bunurilor şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie
de condiţiile specifice potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificăile şi completările ulterioare, pentru anul 2007.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: acest proiect de hotărâre l-am mai discutat anul trecut
odată cu modificarea legii. Astăzi nu este decât o formalitate pentru aprobarea acestui proiect de
hotărâre, care constituie un instrument de lucru la aplicarea corectă a Legii nr. 416/2001,
actualizată, privind venitul minim garantat. Ne-am consultat la nivel de executiv şi am
concluzionat că nu este cazul să majorăm atât de repede limitele veniturilor medii lunare care sar obţine în această speţă deoarece au fost deja actualizate recent. Cum vă spuneam este vorba de
o hotărâre formală pentru a fi aplicată în anul 2007.
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 obiecţii de formulat pe marginea acestui proiect de hotărâre, în urma
supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, propune discutarea celui de al
cincilea punct de pe ordinea de zi şi anume:
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea lucrărilor de amenajare a
punctului farmaceutic situat în fosta clădire a casei de naşteri, precum şi stabilirea sumei
ce urmează a fi decontată sau compensată cu contravaloarea chiriei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică
Săcăleanu: mai întâi doresc să vă prezint solicitarea
administratorului S.C. “HELIANTHUS PHARM” S.R.L., d-na Hurjui-Burlacu Mihaela, care a
depus un dosar cu documentaţia care stă să edifice solicitarea, privind fundamentarea sumei care
se solicită a fi compensată cu chiria.
Deasemenea, cred că este potrivit să desemnăm o comisie specială în acest sens pentru a se
vferifica la faţa locului dacă se confirmă cifrele din devizul anexat. Urmând ca ulterior într-o
şedinţă viitoare, comisia să prezinte un referat privind activitatea desfăşurată în ceea ce privesc
aceste verificări, însoţit de propuneri pentru adoptarea unui proiect de hotărâre.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: aş dori să ştiu la cât se ridică suma investită în aceste
lucrări?
D-na Hurjui-Burlacu Mihaela: la circa 40.000 lei.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: eu nu sunt de acord, pentru că şi eu am efectuat
cheltuieli la dispensarul veterinar şi nu am cerut aşa ceva.
Domnul consilier Iftime Mihai: dacă în contractul de închiriere este prevăzută vreo clauză
care să ne pernită aceste decontări, sunt de acord. Dacă a făcut cheltuieli de lux, pentru aspectul
modern al punctului farmaceutic şi nu cele strict necesare, acestea nu trebuiesc acceptate la
decontare.
Domnul consilier Busuioc Vasile: cheltuielile de design şi amenajare a unei farmacii sunt
în sarcina administratorului uzufructar al spaţiului.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dacă sunteţi în asentimentul meu, vă solicit să propuneţi
reprezentanţii dumneavoastră în această comisie.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun pe domnul Bătrânică Viorel

Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun pe domnul Harasim Ştefan
Domnul consilier Harasim Ştefan: propune pe domnul Popa Ionel
Domnul consilier Busuioc Vasile: propune pe domnul Iftime Mihai
Domnul consilier Tagarcea Constantin: propune pe domnul Darabană A. Mihai
Deasemenea, cu unanimitate de voturi sunt propuşi ca preşedinte al comisiei domnul
primar Fănică Săcăleanu, iar ca secretar al comisiei domnul contabil Dinu Ungureanu.
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
pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, propune discutarea celui de al
şaselea punct de pe ordinea de zi şi anume:
6. Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vă prezint o informare cu privire la modul de
desfăşurare a pazei anul trecut. Au fost sancţionaţi cu amendă un număr de 16 persoane. Au fost
decoperite o serie de furturi de animale. Am făcut mici modificări ale planului de pază şi anume
ora intrării în serviciu s-a modificat la 9 vara şi iarna 18-18, iar taxa de anul acesta să fie de 40
lei.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: eu nu sunt de acord cu paza prin rotaţie, pentru că
chinuim nişte oameni.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: stimaţi colegi, eu nu sunt un fan al d-lui Bătrânică. Deşi
este lege pentru pază, dacă aşa este legea nu este bună. Să asiguri pază specializată te costă
enorm. Totuşi problema nu se rezolvă. Problema rămâne de rezolvat.
Domnul consilier Iftime Mihai: această lege privin paza este în sarcina primarului şi a
consiliului local. Avem obligaţia să stabilim măsuri minime de pază. Nici în ţară nu se face
milimetric paza. Totuşi în general se face paza, şi se şi cunoaşte. Se patrulează prin sate este
totuşi ceva, se previne în mare parte activitatea infracţională. Comunitatea locală trebuie să se
organizeze. Ar fi bine dacă s-ar putea contribui public pentru a angaja firme de pază dar este
foarte greu să colectezi sumele respective. Lumea vrea pază, dar nu înţelege că trebuie să şi
plătească pentru aceasta.
Domnul consilier Tagarcea Constantin: oamenii nu au de unde să plătească şi tot ei trebuie
să facă paza.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cu toţii ne dorim să avem o pază bine pusă la punct.
Dacă facem un calcul simplu ne trebuiesc prea mulţi bani pentru a anagja firme specializate.
Trebuie să fie minim perechi de doi ca să facă patrulare şi nu avem fonduri. Vedeţi cât de greu
este să pietruim o bucăţică de drum şi altele asemenea. Suntem prea săraci la acest moment.
Poliţia ar trebui să circule mai mult în teren. Se constată totuşi o reducere a furturilor faţă de anii
trecuţi. Le-ar mai trebui sume pentru combustibili. Nu avem voie să acordăm din bugetul local
sume cu această destinaţie, aşa cum bine sper că vă amintiţi că aţi aprobat în principiu fonduri,
cu această destinaţie, dar nu ne permite legea actuală să alocăm astfel de sume din bugetul local.
Fiecare administraţie s-a descurcat altfel, improvizând soluţii de moment.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: dacă am avea 15.000 lei să angajăm un nr. de 3
persoane, ar face ordine în toată comuna, în colaborare cu poliţia.
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
pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Mihăilă Nelu, propune discutarea celui de al
şaptelea punct de pe ordinea de zi şi anume:

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi
pentru2007
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Aşa cum vă spuneam la începutul şedinţei foarte
recent ne-a fost comunicată adresa nr. 1078137/05.01.2007, prin care A.N.F.P. ne-a transmis
Planul cu observaţiile făcute pe baza datelor transmise de noi, care trebuie incluse în Planul de
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007.
De menţionat este faptul că vom putea debloca 4 posturi la funcţii publice, fapt care se
dovedeşte din ce în ce mai necesar. Nu o singură dată d-na Carla Velicu, director executiv din
cadrul D.J.E.P. ne-a solicitat să găsim soluţii pentru încadrarea cu personal a S.P.C.L.E.P. la care
sunt arondate 10 localităţi şi a crescut din statistici numărul solicitărilor, motivat de faptul că
cetăţenii români au început să plece la lucru în ţările U.E. unde se întocmesc acte de stare civilă a
căror transcriere se impune a fi făcută în registrele de stare civilă din ţară. Deasemenea se solicită
documente de identitate de tip C.I. precum şi certificate de stare civilă pentru uz internaţional.
În altă ordine de idei trebuie să angajăm personal care să organizeze şi să ţină evidenţa
arhivei, să elibereze adeverinţe pentru pensionare ş.a. Deasemenea trebuie să întărim cu personal
compartimentul de asistenţă socială şi compartimentul de contabilitate, unde volumul lucrărilor
este complex şi în creştere.
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 obiecţii de formulat pe marginea acestui proiect de hotărâre, în
urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Diverse:
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în decembrie am solicitat concediul pentru ianuarie şi
nu am reuşit, vă informez că aş dori să plec totuşi în luna februarie, dacă nu vor fi urgenţe.
Bineânţeles că voi fi la curent cu urgenţele şi voi căuta să le rezolv.
Am fotografii de la dl. Acostoaiei, dacă cineva este interesat, vă pun la dispoziţie unele
exemplare pentru a le vedea.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: v-am distribuit câte un exemplar al adreselor consiliului
judeţean şi instituţiei prefectului privind obligativitatea actualizării declaraţiilor de avere şi de
interese. Dacă consideraţi că aveţi de făcut alte declaraţii vă rog să colaborăm pentru a le
transmite spre publicare pe internet.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
participare şi declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR,
Consilier, Mihăilă Nelu
Florin ILĂŞOAIA

