ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 26.10.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
549/20.10.2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006;
2. Proiect de hotărâre privind implicarea Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
iaşi, în
Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” prin mobilizarea de resurse financiare din
bugetul.
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea devierii D.C. 63 pe D.S. 113 pe o
lungime de
1.400 m. în intravilanul satului Lunca Rateş, comuna Scînteia, judeţul Iaşi, pentru
asigurarea legăturii cu D.J. 248.
4. Diverse.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul, contabilul şi un număr
restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile 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 şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de o rectificare bugetară deoarece recent am
primit 100 mii lei pentru investiţii la Şcoala cu clasele I-IV Ciocîrleşti, şi fiind înaintat timpul,
trebuie să ne grăbim cu întocmirea procedurilor de licitaţie. Am găsit înţelegere la domnul
Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, ing. Lucian Flaişer că acolo trebuie o investiţie, şi nu se
pot aduce elevii la Scînteia. În majoritatea timpului de iarnă drumul se înfundă şi copiii de clasel
I-IV trebuie să fie mai aproape de şcoală ca şi preşcolarii. Am primit 100 mii lei care bineînţeles
nu este suficient, dar sperăm să primim şi completarea. O.U.G. nr. 34/2006 prevede un termen de
45 de zile şi nu este timp. Totuşi în decembrie după prognoza meteo se pare că vremea va fi bună
şi vom încerca să demarăm lucrările.
O a doua problemă este rezolvarea alocării celor 80 mii lei pentru reparaţii capitale de la
şcoala Boroseşti la şcoala Bodeşti. Cu ocazia legăturii pecare am avut-o, am discutat cu domnul
Preşedinte şi văd că am găsit înţelegere şi am mai primit şi 100 mii lei pentru Ciocîrleşti. Pentru
că în şedinţa anterioară am adoptat H.C.L. potrivit H.G. nr. 1262/2006, iar acum la alin. 2 al
H.C.L. trebuie să modificăm hotărârea anterioară.
Am mai propus încă un transfer al sumei de 27.000 lei pentru întocmirea documentaţiei
necesare la proiecte. Cred că domnul contabil a dus iniţial suma la primărie şi acum trebuie să o
ducem unde-i este locul, adică la drumurile şi podurile pe care le avem în lucru. Nu s-a ştiut de
la bun început, dar acum putem rectifica corespunzător bugetul local. Este vorba de D.C. 63 la
care se lucrează deja. Acestea sunt în concret cerinţele proiectului de hotărâre de astăzi pe care
vi-l supun atenţiei.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: cum se rezolvă problema centralei de la şcoala
Boroseşti?

Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem în vedere procurarea unui injector, a cărămizii de
şamotă. Avem bani pentru ce ne-am propus.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: au apărut acum şi alte tipuri de centrale pe gaz
lichefiat, pe brichete sau rumeguş, la care randamentul vehiculat ar fi de 90%.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: la gazeificare m-am interesat şi eu şi am aflat că este
vorba de un ventilator care ajută la randament.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: v-am convocat astăzi în şedinţa ordinară deoarece
trebuie să acţionăm foarte repede pentru a dispune rectificarea bugetului local în principal cu
sumele alocate prin H.G. nr. 1.426/2006,
Am primit prin H.G. nr. 1.426/2006 pentru suplimentarea bugetului local pe trimestrul
IV, anul 2006 suma de 100 mii lei alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2006, pentru unele unităţi administrativteritoriale, din care:
OBIECTIVE DE INVESTIŢII, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI IMOBILE
ŞI REPARAŢII CAPITALE
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Într-adevăr a fost o confuzie între şcoala Bodeşti şi şcoala Boroseşti.
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, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind implicarea Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
iaşi, în
Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” prin mobilizarea de resurse financiare din
bugetul local.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: foarte pe scurt vă informez că urmare a unei invitaţii de
participare, am confirmat şi am transmis în terme legal solicitarea de participare la procesul de
selecţie.
Este vorba de proiectul intitulat “Economia Bazată pe Cunoaştere”, iniţiat de Guvernul României
prin Ministerul Comunicaţiilor nşi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale, cu o
valoare totală de 69,4 milioane USD, din care 60 de milioane USD reprezintă contribuţia Băncii
Mondiale, iar 9,4 milioane USD cea a Guvernului României. De la adresa de Interent
“ecomunitate” am putut afla că s-au depus de către comune şi oraşe mici cu până în 30.000 de
locuitori, un număr de 1.436 de solicitări de participare la selecţia pentru proiect, din care doar
200 vor putea fi eligibile. O primă condiţie este aceea de că trebuie să fim situaţi la cel puţin 11
Km. de cel mai apropiat oraş de peste 30.000 de locuitori, condiţie pe care noi o îndeplinim cu
prisosinţă.
Proiectul va realiza Reţele Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL) într-un număr de
aproximativ 200 de comunităţi dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoaştere,

oferindu-le în acest fel oportunităţi de dezvoltare. Implementarea Proiectului în aceste comunităţi
constituie o investiţie esenţială în asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie, stimularea
competitivităţii mediului de afaceri local şi ridicarea nivelului de educaţie cu ajutorul
tehnologiei.
Obiectivul general al Proiectului este facilitarea participării comunităţilor dezavantajate din
punctul de vedere al accesului la informaţie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord cu
strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană.
Proiectul are următoarele obiective specifice:
-reducerea discrepanţelor de educaţie TIC la nivelul întregii populaţii;
-asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie, în format digital, prin intermediul RECL;
-oferirea de servicii electronice guvernamentale la nivelul comunităţilor rurale;
-asigurarea mecanismelor de încurajare a iniţiativelor antreprenoriale pe teritoriul României.
Comunităţile locale trebuie să participe cu următoarele:
-o încăpere din sediul Primăriei;
-sediul bibliotecii locale;
-o sală de curs în şcoala coordonatoare şi similar în toate şcolile gimnaziale din unitatea
administrativ - teritorială;
-un sediu separat, cu destinaţia „Punct de Acces Public la Informaţie” (PAPI) cu o suprafaţă de
minim 30 mp.
1.Toate spaţiile menţionate mai sus trebuie amenajate conform cerinţelor tehnice ale Proiectului:
prize multiple, sistem de încălzire, grupuri sanitare interioare, sistem de alarmă, parchet/gresie,
geamuri de tip termopan, lambriuri, sistem de ventilaţie, indicator luminos PAPI.
2. Suportarea cheltuielilor curente aferente procesului de funcţionare şi întreţinere a spaţiilor
(utilităţi, consumabile, asigurări etc.).
3. Asigurarea plăţii drepturilor salariale ale personalului reţelei - managerul RECL şi
administratorul IT RECL. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, împreună cu
instituţiile abilitate, analizează posibilitatea sprijinirii autorităţilor locale în această privinţă.
Beneficiile comunităţilor locale sunt:
-Extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii;
-Formarea de resurse umane locale cu competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor;
-Îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului pentru cetăţenii comunităţilor selectate;
-Accesul cetăţenilor şi întreprinzătorilor la serviciile de e-government;
-Modernizarea procesului educaţional;
-Dezvoltarea mediului de afaceri local prin promovarea comerţului electronic şi adoptarea
soluţiilor inovatoare.
În acest sens, proiectul oferă servicii de acces la cunoaştere şi va finanţa infrastructura necesară.
Serviciile oferite în cadrul Proiectului sunt următoarele:
Servicii de bază:
-Acces la calculator;
-Acces la Internet;
-Servicii telefonie / fax;
-Multiplicare / copiere;
-Scanare.
Servicii specializate şi facilităţi:
-Servicii publice furnizate prin mijloace electronice, sisteme de predare-învăţare asistate de
calculator, servicii de gestionare şi dezvoltare a afacerilor prin mijloace electronice;
-Instruire şi acordare de asistenţă pentru dezvoltarea competenţelor resurselor umane locale;
-Acordarea de finanţări nerambursabile pentru stimularea sectorului privat local în utilizarea
tehnologiei pentru dezvoltarea afacerilor.
Infrastructura constă în minimum 4 noduri dotate cu echipament IT de ultimă generaţie,
conectate la Internet de mare viteză, după cum urmează:
Primăria
Biblioteca
Şcoala coordonatoare
Punctul de Acces Public la Informaţie (PAPI)

1 server
10 calculatoare
1 cameră web
1 videoproiector
1 imprimantă

1 server
1 calculator
2 calculatoare
1 imprimantă
1 scanner

1 server
6 calculatoare
1 scanner
1 cameră web
1 imprimantă
1 cameră foto digitală
Proiectul va finanţa, de asemenea, conectarea echipamentelor prin intermediul dispozitivelor
de comunicaţii ce vor include printre altele: switch-uri, routere, convertoare etc. şi va acoperi
costurile abonamentelor Internet, asistenţa tehnică a RECL şi procesul de instruire şi formare a
managerului RECL şi a administratorului IT.
Tot în cadrul proiectului se va asigura, în toate şcolile gimnaziale din unitatea administrativteritorială, conectarea la Reţeaua Electronică a Comunităţi Locale şi dotarea cu câte un
calculator.
Primăria stabileşte eligibilitatea comunităţii prin autoaplicarea matricei de calificare
dacă punctajul MC este mai mare sau egal cu Baremul şi comuna este situată la 11 km sau mai
mult de cel mai apropiat oraş cu peste 30.000 de locuitori, atunci comuna este eligibilă pentru
Proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere” şi urmează a se parcurge paşii următori din Dosarul de
Solicitare;
-dacă scorul MC este mai mic decât Baremul sau comuna este situată la mai puţin de 11 km faţă
de cel mai apropiat oraş cu peste 30.000 de locuitori, comuna nu este eligibilă şi urmează să se
completeze formularul din Secţiunea a V-a, trimiţându-l la numărul de fax: 031/710.40.24 sau
prin poştă la adresa: Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, blvd. Libertăţii nr. 14,
sector 5, Bucureşti, cod 050706, cu menţiunea: “În atenţiaUnităţii de Management al
Proiectului”.
„Dosarele de Solicitare” completate se transmit către Unitatea de Management al Proiectului Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei până la data de 15 noiembrie 2006, data
poştei (sosirea la destinaţie).
Scorurile finale sunt ierarhizate în ordine descrescătoare, iar primele 200 de comune şi
oraşe mici care au scorurile finale cele mai ridicate sunt selectate. În caz de baraj pe ultima
poziţie sub care se va trage linia, vor fi selectate comunităţile cu cel mai mic scor analitic KDP.
Se întocmeşte o listă de rezervă, pentru cazurile în care un număr dintre cei selectaţi au
furnizat date neconforme cu realitatea sau, din anumite motive, contribuţia locală nu se poate
concretiza. Lista de rezervă se va publica pe site-ul www.ecomunitate.ro.
Toate comunităţile care au transmis Dosarul de Solicitare completat vor primi scrisori
de notificare cu informaţii privind rezultatele procesului naţional de selecţie. Rezultatul final va
fi publicat pe site-ul www.ecomunitate.ro
Datele cuprinse în Dosarele de Solicitare ale comunităţilor selectate sunt verificate pe
teren. Dacă se dovedeşte că o comunitate a furnizat date incomplete sau neconforme cu
realitatea, va fi înlocuită cu o alta, cuprinsă în lista de rezervă, pe baza clasificării.
Comunităţile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, pot transmite Dosarele de
Solicitare fie în plic sigilat, prin poşta recomandată (cu confirmare de primire), fie prin curier, fie
înmânate personal (cu confirmare de primire, semnătură şi dată) la următoarea adresă:
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Blvd. Libertăţii, nr. 14, Sector 5, Bucureşti,
România, cod 050706 În atenţia Unităţii de Management al Proiectului „Economia Bazată pe
Cunoaştere” (UMP)
Conţinutul dosarelor de solicitare poate fi descărcat şi de la adresa de Internet
www.ecomunitate.ro.
Dosarele de Solicitare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax sau e-mail)
sau depuse la orice alte adrese vor fi considerate respinse.
Dosarele de Solicitare complete, conform secţiunii a IV-a – Lista de verificare - trebuie
depuse într-un exemplar original şi o copie, în format tipărit, precum şi în format electronic pe
CD sau FLOPPY DISC de 3,5”.
Plicul trebuie să poarte numele complet al autorităţii publice locale solicitante şi adresa
acesteia, titlul Proiectului – Economia Bazată pe Cunoaştere - şi menţiunea “A nu se deschide
înainte de sesiunea de evaluare”.

Solicitanţii trebuie să verifice ca Dosarul de Solicitare să fie complet.
Termenul limită de depunere a Dosarelor de Solicitare este 15 noiembrie 2006, data
poştei (sosirea la destinaţie).
Domnul consilier Aştefanei Mihai: chiar dacă nu va fi eligibil proiectul trebuie întocmit şi
depus.
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, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3 Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea devierii D.C. 63 pe D.S. 113 pe o
lungime de
1.400 m. în intravilanul satului Lunca Rateş, comuna Scînteia, judeţul Iaşi, pentru
asigurarea legăturii cu D.J. 248.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: de fapt este vorba de D.C. 63 care pleacă de la Rediu
spre Lunca Rateş şi ajunge la D.J. 248.
Am discutat cu factorii responsabili de la S.P.A.D.J. Iaşi, cărora le-am propus să mergem
totuşi pe drumul nostru cu intrare de la bariere, spre locuinţa familiei Diţu şi dreapta spre Enea
Vasile, ajunge la Duduţă şi ajunge în D.J. 248. Aceasta deoarece este mai scurt. Dar cu cei de la
Habitat Proiect cu care am luat legătura, au văzut râpele şi au spus că pe acolo nu se poate
amenaja. Pe hartă dacă ne uităm pleacă de la Rediu spre, Scînteia. Pe altă variantă ar fi mai
scump.
Domnul consilier Popa Ionel: sunt de acord cu această variantă deoarece pe acest traseu
este o circulaţie mai intensă.
Domnul consilier Harasim Ştefan: anumite parcuri au nişte cărări făcute de pietoni.
Administraţia a hotărât să le pună şi nişte pietre pe care să meargă. Eu am urcat pe vremea
C.A.P. –ului pe acest drum dar atunci era funcţional. Acum panta la Tufeştii de Sus este foarte
mare. Cred că traseul cel mai indicat este cel care este deja trasat, cum şi apa îşi face singură
drumul, ar mai fi vorba de 300m.
Domnul consilier Iftime Mihai: având harta în faţă, aceasta îţi arată calea. Domnul inginer
Harasim Ştefan spunea că drumul era funcţional. Dar sunt localităţi unde pantele sunt mai mari şi
se alocă fonduri. Eu cred că se poate face pe traseul care este pe hartă.
Domnul consilier Harasim Ştefan: doriţi să respectăm o hartă care a fost întocmită foarte
de mult.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că discuţii se pot purta foarte multe. Pe noi ne
interessează să se facă totuşi un drum, părerea mea este să se facă pe traseul scurt, dar cred că tot
specialiştii vor hotărâ în consecinţă.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: sunt de acord că specialiştii sunt cei care pot hotărâ din
punct de vedere tehnic.
Domnul consilier Iftime Mihai: nu este adevărat. Consiliul local hotărăşte. Dacă dl. Primar
a discutat cu specialiştii şi s-a hotărât un traseu, nu am nimic împotrivă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: discuţiile sunt foarte bune, dar trebuie să ne înţelegem,
pentru că văd că sunt mai multe păreri. Eu am propus cum aţi observat din referat ce anume se
supune aprobării în şedinţa de astăzi. Clasificarea acestui drum ca drum comunal.
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
specialitate a Consiliului local cu privire la proiectul 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 Busuioc Vasile: să lărgim drumul de la Răducanu unde sunt circa 36 de
case şi nu se poate interveni cu o salvare, cu o urgenţă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aşa este, mi-am propus să pietruim drumul de la
Răducanu, dar dacă solicitaţi lărgirea acestuia îl vom avea în atenţie.
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, Busuioc Vasile

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

