ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 10.10.2007, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 2.732/05.10.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Scînteia pentru
acordarea sporului de dispozitiv de 25% din salariul de bază, personalului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator primarul comunei.
2. Diverse.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul şi secretarul.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai face
prezenţa membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei.
Domunl primar Fănică Săcăleanu, cu acceptul tuturor celor prezenţi supune atenţiei
ordinea de zi programată. În urma supunerii la vot ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Scînteia pentru
acordarea sporului de dispozitiv de 25% din salariul de bază, personalului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt ale
membrilor consilieri pentru a-şi formula propunerile personale.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: reluăm această discuţie care am mai avut-o şi în anul
2005, la insistenţele salariaţilor, dar şi urmare a informaţiilor de la alţi primari, am aflat că de
curând şi alte consilii locale au aprobat şi adoptat acest gen de proiect de hotărâre privind
mandatarea primarului comunei pentru acordarea sporului de dispozitiv de 25% din salariul de
bază, personalului din aparatul de specialitate al primarului, cu excepţia demnitarilor.
Am discutat cu contabilul existenţa fondurilor necesare acoperirii financiare a acestui spor
salarial şi am constatat că putem acorda în trimestrul IV aceste drepturi salariale.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: dacă domnul primar în calitate de ordonator principal
de credite dispune în sens favorabil, nu văd de ce nu am fi de acord, ştiut fiind nivelul scăzut al
salariilor funcţionarilor primăriei.
Domnul consilier Harasim Ştefan: îmi amintesc că şi la discuţia de data trecută am fost de
acord cu această solicitare. Mai mult ştiu că a fost adoptată şi hotărârea consiliului local în sensul
acordării sporului de dispozitiv de 25%.
Domnul contabil Ungureanu Dinu: data trecută, când m-am prezentat la controlul salariilor,
la discuţii, nu am înţeles de ce Trezoreria Iaşi nu a fost de acord cu acordarea acestui spor
salarial, fără să motiveze refuzul.
De curând am aflat de la alţi colegi că în baza unei hotărâri de consiliu, Trezoreria acceptă
decontarea sumelor reprezentând sporurile de acest tip.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dacă este legal noi nu ne putem opune. Mai ales că în
anul 2005 s-a mai discutat şi aprobat de către consiliul local aceste drepturi.
Domnul consilier Onuţă Ioan: subscriu la cele afirmate de antevorbitorii mei şi mă declare
pentru aprobarea sporului de dispozitiv.

Nemaifiind şi alte propuneri, 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. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt ale
membrilor consilieri pentru a-şi formula propunerile personale.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă pot informa că am demarat acţiunea de pietruire a
drumurilor în satul Boroseşti, unde lucrăm cu utilajele la distribuirea de pietriş pe drumurile
comunale. Vă invite şi pe dumneavoastră să mă însoţiţi la această activitate şi să veniţi cu
propuneri, aprecieri sau critici la modul în care am stabilit să se desfăşoare. Personal consider că
lucrurile merg foarte bine. Am reuşit să mobilizez şi beneficiari ai venitului minim garantat la
lucrările manuale de distribuire a pietrişului pe drumurile comunale.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: am trecut prin zona satului Boroseşti şi pot
confirma că se lucrează într-un ritm susţinut.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
participare si declară lucrările şedinţei închise. Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Aştefanei Mihai

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

