ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 26.07.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 1.653/20.07.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 28.06.2007, iniţiator primarul comunei;
2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de conduită al funcţionarilor publici şi al
personalului contractual din aparatul propriu al primarului, -iniţiator primarul comunei;
3. - Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local, -iniţiator primarul comunei;
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor Actului constitutiv şi
Statutului Asociaţiei Serviciilor de Apă şi Canal a judeţului Iaşi, -iniţiator primarul comunei;
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul 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.
Domnul consilier Harasim Ştefan: propun să avem unele discuţii la diverse.
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 obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei
anterioare din data de 28.06.2007, după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă
aprobării proiectului de hotărâre.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am constatat unele neadevăruri la adresa mea, care nu
m-au supărat, dar ţin să le dezvoltăm la o altă şedinţă pentru că astăzi nu este timp suficient.
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 Aneculăesei
Constantin, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi şi anume:

2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de conduită al funcţionarilor
publici şi al personalului contractual din aparatul propriu al primarului, -iniţiator
primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: este vorba de cele două coduri atât pentru funcţionarii
publici cât şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei.
Codurile au fost prezentate şi discutate cu ambele categorii de personal şi se impune aprobarea şi
afişarea acestora pe site-ul primăriei şi la sediul primăriei. Codurile reprezintă extrase din Legea
nr. 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, respectiv Legea nr. 477/2004
privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. După
cum observaţi sunt legi mai vechi şi nu mai suportă amânare spre a fi cunoscute şi implementate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: într-adevăr dacă nu putem adăuga sau modifica nimic,
propun să fin de accord cu cele două coduri de conduită. Înţeleg că sunt practice extrase din cele
două legi.
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 reactualizarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local, -iniţiator primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin, solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: este vorba de asemenea de adaptarea actualului
regulament cu prevederi din Legea nr. 215/2001, republicată. Ca noutate din mandatul următor
numărul consilierilor se va reduce de la 13 la 11, validarea mandatelor consilierilor se va face de
către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei teritoriale, ş.a.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: propun majorarea numărului de şedinţe pentru care se
face plata indemnizaţiei de şedinţă de la 2 la 3.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: simultan cu majorarea indemnizaţiei primarului s-a
majorat şi indemnizaţia membrilor consilieri.
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 aprobarea modificărilor şi completărilor Actului
constitutire şi Statutului Asociaţiei Serviciilor de Apă şi canal a judeţului Iaşi, -iniţiator
primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aneculăesei Constantin, solicită propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: referitor la acest proiect de hotărâre, vă informez că la o
şedinţă la care am participat la consiliul judeţean, am aflat că pentru a ne prezerva dreptul şi
posibilitatea de accesare a fondurilor structurale, trebuie să ne asociem şi noi alături de cele 41 de
comune din zona noastră. Una din condiţii este că trebuie să facem parte din asociaţie. Preşedinte
este domnul Lucian Flaişer, vicepreşedinte dl. OvidiuUrsache primarul comunei Leţcani. Este un

primar vechi cu experienţă. Ştiţi foarte bine că anul trecut am aprobat studiul de fezabilitate
pentru aducţiune de apă potabilă. Când vom intra în posesia Ghidului solicitantului, va trebui să
ne încadrăm în anumite termene. Pentru înscriere ne trebuie hotărârea consiliului local. Primarul
va reprezenta comuna în cadrul asociaţiei. Pentru a demara mai rapid formalităţile am adus nişte
argumente în nota de fundamentare. RAJAC-ul Iaşi se transformă în asociaţie. Avem şi proiectul
de hotărâre pe care doresc să vi-l prezint în ceea ce privesc drepturile şi obligaţiile asociaţilor,
precum şi consiliul de administraţie ca organ suprem de conducere al asociaţiei.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: ce avantaje şi ce obligaţii avem pentru accesarea
fondurilor?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: numai prin asociere vom avea şanse mai mari.
Domnul consilier Harasim Ştefan: cu ce trebuie să contribuim în ceea ce ne priveşte?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în principal şansele de obţinere a finanţării cresc foarte
mult prin asociere.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun să fim de acord cu proiectul de hotărâre şi să-l
mandatăm pe dl. Primar pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor ulterioare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: beneficiul este că vom avea şansa să ne racordăm la
marea sursă şi conductă de apă potabilă. Personal am propus să fie un singur executant al
proiectului.
Domnul consilier Iftime Mihai: ştiu că la o şedinţă anterioară am mai aprobat o asociere cu
alte comune din jurul nostru, împreună cu RAJAC-ul Iaşi. Înţeleg că acum s-au schimbat
lucrurile. Dacă RAJAC-ul se transformă în asociaţie, şi vine şi el la această asociere. S-a făcut
studiul de fezabilitate pentru aducţiunea de apă în comună din sursa Ciurea. Dacă aceste studii
sunt întocmite, înapoi nu putem da. Dar din atâtea localităţi, va depinde ce sume vor obţine şi din
ce zonă se va începe programul. Există riscul ca noi să fim figuranţi şi să nu beneficiem imediat
de finanţare şi mai ales de apă.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cunosc că la Ipatele utilizează apa din conductă numai
cetăţenii de pe strada primarului, pentru că aceste utilităţi se plătesc şi cetăţenii nu au resurse
financiare.
Domnul consilier Harasim Ştefan: eu consider că asociaţia va stabili tarifele, cu cât
consumul va fi mai mare cu atât s-ar cuveni ca preţul să fie mai mic.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: odată abişnuit cu anumite utilităţi, cum este
curentul electric, telefonul, în viitor va trebui să avem şi apă. Este o problemă de viitor iar acum
este vorba de a nu rata startul şi a nu rămâne în afara asociaţiei. Este o ocazie şi trebuie tratată ca
atare.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: atâta timp cât puterea financiară a sătenilor este redusă
şi necesităţile privind utilităţile se vor reduce foarte mult. Există riscul de pauperizare a populaţiei
şi să rămânem cu conducte prin comună nefolositoare.
Domnul consilier Harasim Ştefan: generaţia noastră cred că nu mai apucă aceste beneficii,
dar pentru şcoli şi alte instituţii se impune cu grăbire să avem astfel de dotări.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dacă mergeţi şi vedeţi la Ipatele rezervorul de apă stă să
se prăbuşească.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: consider că exemplul cu Ipatele este un caz izolat şi nu
un model de urmat.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: fără investiţii în infrastructură nu vom avea
posibilitatea să ne vină investitori.
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 tecerea la
diverse:
Domnul consilier Aştefanei Mihai: se sacrifică animalele din comună şi se valorifică la
preţuri derizorii. Nu am putea lua nişte măsuri la nivel de consiliu local sau primărie în sprijinul
crescătorilor de animale, pentru a-şi valorifica la un preţ corect produsele?
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: am asistat la o discuţie la un abator şi se punea
problema să se constituie abatoare la nivel de comună.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: o să-l rugăm pe domnul doctor Bătrânică Viorel să ne
sugereze propunerile sale în calitate de medic veterinar, dar, conform prognozei meteorologice şi
tendinţei acesteia care se poate constata ca fiind nefavorabilă, s-a anunţat că ne trebuie ploi timp
de 2 luni ca să se revină la normal. Sunt unii “samsari” care vin la oborul din comună şi
speculează munca ţăranilor. Sunt cazuri când s-au comercializat animalele pe nimic.
Domnul consilier Dr. Vet. Bătrînică Viorel: la ora actuală nu se pot înfiinţa puncte de
sacrificare şi comercializare la nivel de comună. Putem să ne organizăm de felul că într-o zi din
săptămână un abator autorizat care doreşte să achiziţioneze de la cetăţenii care doresc să-şi
valorifice munca, să le asigurăm posibilitatea de a-şi comercializa animalele. Este o propunere
bine venită şi de mare actualitate. Însă lovitura grea va fi în perioada 30.12.2007 şi 31.03.2008,
când organismul uman slăbeşte.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: trebuie întrebat la abatorul respectiv preţul
orientativ ca în funcţie de care să stabilim o cooperare în folosul crescătorilor de animale din
comună.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: carnea în carcasă din Ungaria este degresată, importată
din România şi valorificată cu 40 mii lei/kg , cu calitate foarte bună.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: judeţul Suceava pune la dispoziţie suprafeţe de
păşune pentru cosit.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: din experienţă vă spun că la mine la asociaţie nu
vin la muncă decât pentru lucernă şi nu pentru paie. Apoi să aduci de la Suceava cât te costă?
Este porumb, care vrea să se îngrijească se descurcă. S-a anunţat că şi la Cluj sunt astfel de oferte.
Domnul consilier Harasim Ştefan: în comuna Arbore, judeţul Suceava, omul îşi coseşte cât
îi este de trebuinţă, într-adevăr transportul te costă foarte mult.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: în ce mă priveşte la profesia mea de medic veterinar,
constat că obiectul muncii începe să dispară.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: la DADR Iaşi se pune la dispoziţie porumb
pentru nutreţ, dar nimeni nu solicită.
Domnul consilier Harasim Ştefan: întradevăr motorina este scumpă şi nu este rentabil.
Domnul consilier Harasim Ştefan: am de adresat câteva întrebări:
Pentru viceprimar, igienizarea wc-lui de la piaţă, ar trebui puşi oameni pentru a vărui
măcar.
De adus cu căruţele pământul ridicat de pe malul pârâului în zonele joase pentru nivelare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dumneavoastră nu cunoaşteţi ce facem şi cu ce ne
ocupăm noi în primărie. În primul rând wc-ul trebuie vidanjat şi apoi trebuie primenit. La piaţă a
început să se mişte treaba, dar sunt tot felul de şedinţe la Iaşi la care trebuie să particip. Când vine
viceprimarul din concediu o să ne împărţim sarcinile. De la începutul anului am prezentat un
program. Avem o activitate extraordinar de complexă. Uneori ne prinde ora 19.00 la serviciu.
Sunt foarte mulţumit de realizări. Este primul an când s-au început lucrările din aprilie, lucrările
de reparaţii la drumuri le-am executat, dar dorim să ne extindem pe un segment mai mare de
drum. Tot în primăvară-vară s-au pietruit 8 km de drumuri, acum se pune nisip pentru împănarea
drumurilor. Cei de la 416 trebuie să aducă ca normă o căruţă de nisip în fiecare zi, în care intră şi
manopera. Trebuie să apeleze la ceilalţi care au căruţe, pentru care răsplătesc prin muncă.

Domnul consilier Busuioc Vasile: vă rog domnule primar să mai duceţi 2-3 maşini de
pietriş la Lunca Rateş.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: iniţial am considerat că pentru o singură locuinţă să ne
delimităm, dar dacă insistaţi vom avea în vedere.
În continuare doresc să fac un şanţ pe lângă podeţ. Sunt pe final cu regularizările de râuri.
Dacă acest utilaj nu se defecta eram aproape gata la ora actuală. Doresc să montăm coşuri de
gunoi la societăţile comerciale. La piaţă avem de construit un crematoriu pentru incinerarea
deşeurilor. În ce priveşte învăţământul, am găsit înţelegere şi se va finaliza centrala termică. Au
toate instalaţiile şi în 3-4 zile pot finaliza. La şcoala Ciocârleşti luni avem programată şedinţa de
licitaţie. Deasemenea şi pentru pietruirea drumurilor. Am mai solicitat 4 miliarde lei vechi pentru
şcoala Ciocîrleşti. La insistenţele mele o să se finalizeze utilităţile şi la celelalte 2 şcoli. Consider
că există preocupare din partea mea pentru a rezolva problemele.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: pentru ce mai este cantonier dacă tot primarul se ocupă
de activităţile gospodăreşti. Nu are prea multe sarcini şi nu i se simte prezenţa. Nu înţelegeţi că aş
avea ceva personal cu dl. Pancu, dar consider că activitatea sa este insuficientă, dacă primarul se
ocupă de drumuri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: i-am atras atenţia, d-lui Pancu, am discutat, să vedem
cum se va conforma.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: având în vedere faptul că dl. Primar a făcut următoarea
afirmaţie: “dvs. nu cunoaşteţi ce facem şi cu ce ne ocupăm noi în primărie.”
1-În fiecare şedinţă de consiliu să ni se prezinte problemele curente pentru ca de la o
şedinţă la alta să putem cunoaşte şi eventual intervene pe probleme punctuale.
2-în şedinţa viitoare dl. Primar să prezinte realizările, iar dacă nu se face programul propus
primarul să răspundă. Treaba primarului este să organizeze, să i-a măsuri, nu să execute singur.
Numai aşa consilierii vor fi informaţi şi pot fi implicaţi în ideea de a ajuta cu ceva
activitatea de ansamblu a executivului.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: vă propun să vedem ce putem face cu apa la
vite?
Domnul consilier Bătrînică Viorel: la pădure vă informez că este o apă foarte bună, iar dacă
se doreşte, se poate rezolva şi cu vitele.
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

