ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 13.11.2007, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 2.951/09.11.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. - Proiect de hotărâre privind rectificrea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu suma
de 100 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital la şcoala cu clasele I-IV din satul
Ciocîrleşti, suplimentarea cu 30 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli cu utilităţile la şcoala cu
clasele I-IV din satul Lunca Rateş, precum şi suplimentarea cu suma de 220 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor pentru compensarea creşterii neprevăzute a preţului combustibilului, iniţiator primarul comunei;
2. – Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi contabilul.
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,
declară deschisă şedinţa ordinară de astăzi, apoi dă cuvântul domnului primar în calitate de
iniţiator pentru a 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 Aştefanei Mihai propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. - Proiect de hotărâre privind rectificrea bugetului local pe anul 2007, prin
suplimentarea cu suma de 100 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital la şcoala
cu clasele I-IV din satul Ciocîrleşti, suplimentarea cu 30 mii lei pentru finanţarea unor
cheltuieli cu utilităţile la şcoala cu clasele I-IV din satul Lunca Rateş, precum şi
suplimentarea cu suma de 220 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor pentru compensarea
creşterii neprevăzute a preţului combustibilului, -iniţiator primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: mai întâi doresc să vă reamntesc că am avut alocat încă
din luna mai prin H.G. nr. 454/16.05.2007 suma 99 mii lei, compusă astfel: 18 mii lei pentru
continuarea lucrărilor la utilităţile de la Şcoala cu cls. I-IV sat Lunca Rates, 11 mii lei tot pentru
continuarea lucrărilor cu utilităţile dar la Şcoala cu cls. I-IV sat Rediu, precum şi 70 mii lei o
alocare de această dată pentru utilităţi la Şcoala cu cls. I-VIII sat Scînteia, com. Scînteia, suntem
în situaţia de a mai primi încă 130 mii lei alocate printr-o nouă H.G. cu nr. 1.285/24.11.2007,
motiv pentru care am convocat şedinţa extraordinară de astăzi
Ne trebuie de urgenţă hotărârea consiliului local pentru a putea continua lucrările începute
la şcoala Ciocîrleşti şi utilităţi la şcoala Lunca Rateş, unde după cum vă spuneam a fost alocată
suma de 100 mii lei pentru şcoala Ciocîrleşti, respectiv 30 mii lei pentru utilităţi la şcoala Lunca
Rateş.
Sperăm ca sumele care s-au primit succesiv prin hotărâri ale Guvernului să fie suplimentate
în funcţie de necesităţi pentru finalizarea lucrărilor pe care le-am demarat.
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Domnul consilier Iftime Mihai: urmează ca sumele să ne fie alocată prin I.Ş.J. Iaşi, în
tranşe succesive. Sper să mai primim şi alte sume până la sfârşitul anului, prin alte H.G.-uri sau la
rectificările bugetare.
Domnul consilier Tagarcea Constantin: După cum spuneam şi la o şedinţă anterioară se
procedează la alocarea sumelor prin intermediari cum este M.Ed.C.T., respective I.Ş.J.Iaşi. În
acest fel se întârzie foarte mult cu executarea lucrărilor şi se face iarnă timpul de execuţie al
lucrărilor poate întârzia.
Domnul consilier Darabană A. Mihai: Nu cred că se poate opune cineva proiecului de
hotărâre şi cred că trebuie aprobat în regim de urgenţă.
Domnul consilier Harasim Ştefan: Dacă vă mai amintiţi şi eu am observat că este întradevăr
o procedură mai sinuoasă în ce priveşte transferarea sumelor, dar dacă vom fi insistenţi cred că
vom primi toţi banii pentru finalizarea lucrărilor începute.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: dacă vremea va fi bună, aceste lucrări, vor fi executate
în timp util, urmând ca banii să fie decontaţi succesiv pe situaţii de lucrări.
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 Aştefanei Mihai propune discutarea celui de al 2lea punct de pe ordinea de zi şi anume:
Diverse:
Domnul primar Fănică Săcăleanu: noi nu mai avem şi alte proiecte de discutat astăzi, fiind
şedinţă extraordinară. Am înscris totuşi pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi acest punct în
varianta că oricare dintre dumneavoastră poate avea ceva de propus pentru dezbateri.
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, Aştefanei Mihai

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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