ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 23.08.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 1.701/17.08.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 26.07.2007,
-iniţiator primarul comunei;
2. - Proiect de hotărâre privind achiziţionare autospecială pompieri second-hand, -iniţiator
primarul comunei;
3. - Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2007, -iniţiator primarul
comunei;
4.- Proiect de hotărâre privind rectificrea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu suma
de 100 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii la şcoala generală din satul Ciocîrleşti, iniţiator primarul comunei;
5.- Proiect de hotărâre privind consesionarea spaţiului situat la parterul blocului de locuinţe din
satul Scînteia, -iniţiator primarul comunei;
La şedinţa de astăzi participă primarul, domnul consilier judeţean Iurcan Adrian, secretarul,
viceprimarul şi puţini cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin 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.
Nefiind formulate şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin 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 Aneculăesei Constantin, 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 pe site-ul primăriei şi la afişierul din primărie, dar oricine poate
consulta procesul verbal şi din dosarul de şedinţă.
Întrucât nu sunt obiecţiuni de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei
anterioare din data de 26.07.2007, 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
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 Aneculăesei
Constantin, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi şi anume:

2. - Proiect de hotărâre privind achiziţionare autospecială pompieri second-hand.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ne-am preocupat de achiziţionarea unei autospeciale de
pompieri deoarece după cum bine cunoaşteţi cea pe care o avem în dotare este defectă şi veche.
Am primit mai multe recomandări ca pentru o comună aşa de mare cum este Scînteia, se
impune să avem în dotare o astfel de autospecială. Am evitat să propun casarea celei vechi, şi nu
cred că am greşit, cei de la I.S.U. Iaşi se interesează mereu despre cele ce ne-am propus, s-au
bucurat pentru iniţiativa noastră şi au spus că nu trebuie să o casăm noi pe cea veche, ci să o
transferăm la altă primărie. Este primită prin transfer şi cred că va urma acelaşi regim. Odată cu
aceasta la Suceava unde m-am deplasat să mă interesez de astfel de oferte, am văzut şi o vidanjă
care ne-ar fi necesară pentru vidanjarea wc-urilor la instituţiile de învăţământ. Aceasta nu este
autopropulsată, ci este purtată de un tractor, are un preţ mic de 75 mil. lei vechi. O putem folosi şi
ca o anexă la autospeciala de pompieri pe care dorim să o cumpărăm cu o capacitate de 2000 litri.
Am omis să precizez că autospeciala de pompieri second-hand, are o capacitate de 2.200 litri.
Vidanja, o putem utiliza şi pentru aprovizionarea cu apă la incendii. Alte vidanje în zonă nu sunt,
iar de la R.A.J.A.C. Iaşi ar fi foarte mare chiria.
Dacă domnul Chiriac şoferul nostru P.S.I. mai poate completa informaţiile cu date tehnice,
pentru că am fost împreună îl rog să ia cuvântul pentru care l-am invitat la şedinţă.
Chiriac Ionel: mai întâi trebuie probată şi după aceea vă pot spune mai multe. Acum nu pot
să mă pronunţ definitive.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: consider că este o alegere bună raportat la
posibilităţile noastre bugetare şi sunt de acord cu iniţiativa.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: susţin iniţiativa, nu mai reiterez argumentele pro şi cred
că nu este cineva împotrivă să achiziţionăm o astfel de autospecială.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: ambele utilaje sunt necesare şi nu cred că este cineva
împotrivă.
Domnul consilier judeţean Adrian Iurcanl: vă sugerez să analizaţi aspectul dacă poate fi
trecută prin registrul auto roman, dacă poate fi înmatriculată, poate fi excepţională la preţ dar este
posibil să coste aproape tot atât celelalte taxe de înmatriculare, şi de văzut din punct de vedere al
poluării dacă nu cumva preţul este tentant, iar ulterior să coste foarte mult sau să nu poată fi
înmatriculată.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr, am omis să întreb, se pare că este cu număr
roşu.
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 Aneculăesei Constantin propune discutarea celui
de al 3-lea punct de pe ordinea de zi şi anume:
3. - Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2007.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin, solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: o să vă prezint eu situaţia întrucât contabilul este în
concediu de odihnă. În luna martie am modificat bugetul ocazie cu care au fost unele propuneri şi
au rămas 47.000 lei disponibili la capitolul cheltuieli materiale primărie. Contabilul în luna martie
a pus un zero în plus, când eram bligaţi să plătim noi 6,5% sănătate pentru beneficiarii venitului
minim garantat, conform Legii nr. 416/2001. Accept că este o eroare umană, nu s-a prejudiciat în
nici un fel bugetul, avem această sumă, astfel încât se impune modificarea bugetului cu suma
prevăzută în proiectul de hotărâre.
Era o rezervă de 47.000 lei care este la primărie (cheltuieli materiale şi curente) contabilul a
luat din aceste fonduri şi a dus 176.000 lei pentru procentul de sănătate de 6,5%. Mai mult.
practic se impune o modificare internă a bugetului local. Suma nu este de ajuns pentru

achiziţionarea autospecialei şi vidanjei, ar fi circa 80% acoperire, urmând ca diferenţa de sumă să
o achităm la următoare rectificare bugetară.
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 Aneculăesei Constantin propune discutarea celui
de al 4-lea punct de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin
suplimentarea cu suma de 100 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital la şcoala
generală din satul Ciocîrleşti, -iniţiator primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin, solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: întâi câteva cuvinte despre şcoala Ciocîrleşti. Practic de
astăzi s-au început lucrările de execuţie. Anul trecut am avut alocat prin H.G. 100 mii lei (un
miliard lei vechi), din care am făcut cheltuielile cu studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi
caietul de sarcini, iar prin demersurile pe care le-am făcut recent am mai primit 100 mii lei pentru
continuarea lucrărilor. Lucrarea va costa în total aproximativ 5 miliarde lei vechi. Suma pe care
am primit-o prin H.G. nr. 919/07.08.2007, am luat legătura şi am discutat cu D.G.F.P.J. Iaşi,
urmează ca suma să ne fie alocată prin I.Ş.J. Iaşi, în tranşe succesive. Sper să mai primim şi alte
sume până la sfârşitul anului, la rectificările bugetare.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: vin din zona respectivă, şi am observat că s-au
demarat lucrările de şantier.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: aş dori să ştiu dacă s-a stabilit construirea unui teren
de sport şi a unei săli de sport, un vestiar, un duş. Mai cheltuim un ban dar să facem şi aceste
dotări.
Domnul consilier Harasim Ştefan: domnule coleg, pentru o astfel de investiţie ar trebui să
fiţi informat că se lucrează după un proiect tehnic bine stabilit, pe care noi l-am aprobat deja întro şedinţă anterioară, la care se pare că nu a-ţi fost sufficient de atent.
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 Aneculăesei Constantin propune discutarea celui
de al 5-lea punct de pe ordinea de zi şi anume:
5.- Proiect de hotărâre privind consesionarea spaţiului situat la parterul blocului de
locuinţe din satul Scînteia.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin, solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cu privire la spaţiul în discuţie, vă informez că acolo a
funcţionat CEC-ul şi mai apoi P.F. Bârlădeanu Mihaela. Spaţiul este liber în prezent şi în acest
moment poate fi închiriat/concesionat. Am iniţiat scoaterea la licitaţie pentru concesionare a
spaţiului şi vom proceda la întocmirea documentaţiei necesare pentru aceasta.
Domnul consilier Popa Ionel: era o cerere de cumpărare a sapţiului de 28,52 mp, formulată
de doamna Bârlădeanu Mihaela.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr, dar nu am fost de acord cu vânzarea. Este
mai bine să închiriem/concesionăm spaţiul.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: Este evident că spaţiul dacă este liber trebuie valorificat
într-un fel.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru aceasta avem nevoie de o comisie de licitaţie şi
vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea membrilor consilieri care să facă parte din comisia
de licitaţie.

În urma propunerilor, acordului celor propuşi şi votului exprimat, sunt desemnaţi alături de
primar, contabil şi secretar, membri ai comisiei de licitaţie domnii consilieri locali:
1) - Aştefanei Mihai
2) - Harsim Ştefan
3) - Darabană V. Mihai
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.
Diverse:
Domnul consilier judeţean Iurcan Adrian: cu permisiunea dumneavoastră aş dori să vă
împărtâşesc la diverse, din constatările pe care le-am avut cu ocazia pe care am avut-o de a
participa în Olanda la o conferinţă internaţională. Din punct de vedere al vieţii economice şi
sociale pe Terra, dintr-un studiu efectuat de profesori de la Universitatea din Oxford care s-a
desfăşurat pe o perioadă de 15 ani, s-a constatat că se schimbă raporturile în lume. Dacă acum
sute de ani erau unele imperii apoi sau succedat altele în prezent revine China cea mai mare
putere mondială, la distanţă mare urmează S.U.A. şi la distanţă şi mai mare Grupul celor 7, G7.
Lucrurile se bazează pe studiul la ţările care îşi păstrează raportul natalitate mortalitate. China are
o rată uşor pozitivă, celelalte state au o rată negativă.
Europa şi Grupul G7 are o rată foarte scăzută. Olanda are 1,5 milioane de locuri de muncă
neocupate. În continuare migrarea la cote mari se va răsfrânge şi în România.
Un alt lucru este calitatea învăţământului. După un top întocmit pe criterii bine stabilite sa constatat că primele 40 locuri sunt ocupate numai de universităţi americane (Oxford, Cabbride)
Soluţiile se nasc tot în S.U.A.
Prima altă universitate este din Olanda (Utrech) care este pe locul 43. Noi avem
probleme de dezvoltare, iar ei sunt lideri.
Generaţiile viitoare vor primi ora exactă din China. În Olanda absolventul de invăţământ
superior ethnic, care nu are decât diplomă şi nu are experienţă, are salariu de 2.400 euro. El îşi
plăteşte la stat singur toate obligaţiile, din care îi mai rămân 1.300 euro. La o întrebare pe care am
avut-o am aflat că mâncarea şi restul est la fel ca la noi, însă un apartament costă 250.000 euro.
Vă rog să observaţi câte probleme avem de rezolvat la nivel naţional, pentru a ne înscrie în rândul
ţărilor dezvoltate. Ar mai fi multe de spus dar nu doresc să vă reţin prea mult din timpul
dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru atenţie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în legătură cu furajele, astăzi am aflat că un balot de fân
de 7 kg. iese la un preţ de 15.000 lei vechi /Kg.
La Bălţaţi se vinde mai ieftin la un preţ de 7.300 lei vechi/kg.
O altă posibilitate este aceea de a merge grupuri de cetăţeni în Suceava la cosit unde sunt
sute de hectare, numai că trebuie muncă la adunat, urmând ca noi să-i ajutăm cu transportul.
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, Aneculăesei Constantin

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

