ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 29.11.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
3.021/23.11.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare din
25.10.2007 şi celei extraordinare din 13.11.2007, -iniţiator primarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2007, iniţiator primarul comunei;
3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al consiliului local, -iniţiator primarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui Parc Eolian în comuna
Scînteia, -iniţiator primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea Căminului cultural din satul Scînteia, iniţiator primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului
navetist la şi de la locul de muncă.
7. Diverse.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul, contabilul şi un număr
restrâns de cetăţeni.
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 domnul primar Fănică Săcăleanu 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 Aştefanei Mihai, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare din
25.10.2007 şi celei extraordinare din 13.11.2007, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă informez că potrivit art. 43 alin. (5) din Legea
administraţiei în forma modificată, (5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul
şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor
exprimate în şedinţa anterioară.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la procesele verbale din şedinţele anterioare, 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 primar.
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 stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2007,
-iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vă supun atenţiei punctual noile taxe pe cele 4
anexe, aplicabile în anul 2008, pe marginea cărora vă solicit avizul dumneavoastră. Precizez că
taxele au fost rotunjite foarte puţin întrucât erau oricum mari, ţinând cont bineânţeles de indicele
de inflaţie.
Domnul consilier Darabană A. Mihai: aţi stabilit 1 leu/mp pentru măsuţă, este suficient?
Domnul consilier Darabană V. Mihai: eu zic că de acum o reactualizare a taxelor să o
stabilim în funcţie de inflaţie. Spre exemplu în municipiul Iaşi certificatul de naştere este de 7 lei
iar la noi este de 15 lei. Nu trebuie să le mai majorăm.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: biletele de adeverire a proprietăţii animalelor nu mai
sunt de actualitate şi nu mai sunt necesare în nici o piaţă pe teritoriul României. Cu biletul de
proprietate nu poate să se înscrie în registrul agricol deoarece pe plan naţional este centralizată
situaţia efectivelor de animale, mai puţin a cabalinelor.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: domnu secretar, care este situaţia?
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: într-adevăr în ultima perioadă s-a înregistrat o diminuare a
numărului solicitărilor pentru bilete de proprietate. Nu este rău să avem prevăzută o astfel de
taxă, chiar dacă nu se va mai încasa. După cum ştiţi taxele se aplică doar la solicitarea diverselor
servicii şi sunt percepute punctual şi corespunzător de la fiecare solicitant.
Domnul consilier Onuţă Ioan: nu sunt de acord cu taxa pentru certificatul de producător.
Pentru cei care vând permanent este o altă situaţie, pentru cei care vând o singură dată este altă
situaţie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cât priveşte certificatul de producător agricol,
producătorul trebuie să deţină certificat de producător chiar dacă vinde şi la colţ de stradă nu
numai în piaţă.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: taxa pentru autocamioane mari este prea mică de 10
lei, propun să fie de 25 lei.
Domnul consilier Tagarcea Constantin: eu cred că nu este mult 25 lei.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: spre exemplu în Rebricea nu se practică astfel de
taxe. Considerând că este un serviciu pentru cetăţeni. La fel şi în Mogoşeşti.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: târgurile cu tradiţie au astfel de taxe, la noi putem
discuta de o tradiţie faţă de exemplele prezentate de către domnul viceprimar.
Domnul consilier Popa Ionel: în fiecare zi de târg se crează o mare aglomeraţie pe anumite
segmente de drumuri comunale, consider că ar trebui luate nişte măsuri pentru fluidizarea
traficului.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: am discutat şi cu poliţiştii, dar nu s-a rezolvat
încă, într-adevăr sunt unele blocaje create de căruţele care nu intră în obor pentru a nu plăti
taxele.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: datorită faptului că cetăţeanul care are cântar, îl
foloseşte la locuinţa personală, se aglomerează zona. Trebuie rezolvată situaţia. Primăria a
investit şi a distribuit piatră la obor, astfel s-a extins şi suprafaţa oborului.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: aceste taxe se mai pot excepta pentru motive
temeinice, pentru că într-adevăr mai sunt oameni cu probleme materiale.
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 primar.
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 reactualizarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al consiliului local, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin:vă informez că potrivit art. 57 din Legea nr. 144/2007,
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, se impune
implementarea prevederilor acestei legi cu dispoziţii referitoare la declararea averii, declararea
intereselor şi a incompatibilităţilor. Legea a fost publicată în M.Of. din 22.05.2007, cu intrare în
vigoare la 6 luni de la publicare, în ce privesc capitolele care reglementează declararea averilor,
intereselor şi incompatibilităţilor. Ca element de noutate Agenţiei Naţionale de Integritate, va
centraliza declaraţiile şi le va face publice pe site-ul propriu, în 10 zile de la primire şi se menţin
publicate pe această pagină. Cu următoarele alegeri, candidaţii la funcţia de primar şi consilieri
locali vor depune aceste declaraţii în dublu exemplar la biroul electoral de circumscripţie, odată
cu declaraţia de acceptare a candidaturii. Biroul electoral de circumscripţie va transmite în 48 de
ore un exemplar către Agenţie. Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi
irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de această lege.
Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau
alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de
avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii,
persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere şi declaraţie de
interese.
Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere care nu corespund
adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
Fapta celui care, cu ştiinţa, în sesizarea adresată Agenţiei face afirmaţii mincinoase sau
produce ori ticluieşte probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane
constituie infracţiunea de denunţare calomnioasă şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de
lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei şi declanşarea
din oficiu a procedurii de control.
Domnul consilier Iftime Mihai: în ceea ce ne priveşte nu cred că avem averi aşa de mari ca să nu
le declarăm. Deasemenea nici nu suntem implicaţi în vreun fel de relaţii contractuale cu
autoritatea locală ca să ne aflăm în vreo situaţie de incompatibilitate. Desigur că ne vom
conforma şi acestor noi dispoziţii legale.
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 primar.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui Parc Eolian în comuna
Scînteia, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi

propunerile membrilor consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: S.C. SAER S.R.L. solicită avizul consiliului
local pentru a-şi monta aparate denumite anemometre. Dacă vor găsi condiţii favorabile vor
continua proiectul. Distanţa între stâlpi va fi de 1 km, suprafaţa necesară în jurul fiecărui stâlp
trebuie să fie de 600 mp. E vorba practice de un studio pe care doresc să-l facă pentru a determina
curenţii de aer, funcţie de care vor putea stabili dacă se justifică o eventuală investiţie pentru
captarea energiei neoliene.
Domnul consilier Harasim Ştefan: e foarte bine dacă cineva doreşte să investească în altfel
de resurse energetice. Nici nu este o activitate poluantă şi ar fi chiar foarte bine dacă ar reuşi cu
acest proiect. Cred că nimeni nu se poate opune acestei solicitări.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: din informaţiile primate, acest proiect l-au
implementat şi în comuna vecină Şcheia. Se doreşte acordul consiliului local pentru a efectua
măsurătorile respective.
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 primar.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea Căminului cultural din satul Scînteia, iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: avem o cerere de la domnul Niţă, care doreşte să
investească în acest obiectiv, să-l doteze cu apă curentă, cu grup sanitar, cu duşuri chiar, ş.a., la
ultimele standarde europene.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: o problemă lingvistică pornind de la sintagma “cămin
cultural”ar fi de interpretat ce doreşte să facă comerţ sau activităţi culturale.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: cunosc că în viitorul apropiat va fi implementat un
program de investiţii în infrastructura culturală, şi ar trebui să chibzuim bine această decizie.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: în aceste condiţii aş propune să amânăm această
dezbatere pentru când vom afla mai multe detalii despre programul guvernamental.
Domnul consilier Onuţă Ioan: propun să mai rămână în administrarea noastră căminul
cultural şi chiar să angajăm o persoană care să se ocupe de organizarea unor activităţi cu caracter
cultural.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cred că dacă cineva are o iniţiativă, n-ar fi corect din
partea noastră să-l obstrucţionăm, dar cu clauze contractuale ferme pentru activităţi culturale.
Domnul consilier Onuţă are dreptate că acesta este un lăcaş de cultură, dar trebuie să se
poată combina ambele activităţi.
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun la vot propunerile în ordinea formulării.
În urma supunerii la vot se aprobă propunerea de respingere a proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Iftime Mihai: dacă se găseşte o variantă de închiriere pe termen limitat,
cred că se mai poate discuta.
Domnul consilier Onuţă Ioan: cred că ar trebui să vedem dacă putem angaja un director de
cămin cultural, care să se ocupe de activităţile culturale.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: de fapt investitorul ar dori să investească pe
termen lung.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cât priveşte angajarea unui director de cămin cultural,
cred că vom avea probleme cu asigurarea salariului acestuia.

Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului
navetist la şi de la locul de muncă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dacă la profesori se decontează prin lege, de ce să nu
beneficieze şi salariaţii proprii de acest drept. Este vorba de numai 2 funcţionari navetişti.
Domnul consilier Iftime Mihai: de acord dacă sunt fonduri. Nu se face nici o cheltuială
dacă nu sunt bani.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: solicitarea se încadrează în proiectul acordului colectiv
iniţiat de comisia paritară şi pentru încheierea acordurilor colective. După cum bine cunoaşteţi la
alte administraţii locale se acordă de multă vreme bani pentru haine, medicamente, alimente ş.a.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: cheltuiala respectivă va fi asigurată numai din
venituri proprii ale bugetului propriu de la autofinanţate.
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 primar.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: având în vedere că se apropie sfârşitul anului v-aş
propune să ne găsim într-o zi să trecem în noul an împreună.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: în cursul anului în luna mai dacă nu greşesc era o
hotărâre de guvern prin care păşunea comunală a fost atribuită anumitor persoana. Vă rog
domnule preşedinte să-l întrebaţi pe domnul viceprimar dacă aceste persoane au beneficiat de
anumite sume şi dacă s-a mai făcut ceva în acest sens.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: când am încheiat contractile de păşunat, s-a
dispus virarea unei sume de 25 euro/ha în contul consilului local iar diferenta de 30 de euro să fie
justificată în faţa Agenţiei de Plăţi. Mai puţine pârghii avem noi de control decât Agenţia. Banii
se vor primi undeva în perioada ianuarie – iulie 2008.
Vă pun la dispoziţie un tabel cu anumite suprafeţe declarate de două persoane, pentru care
Agenţia ne roagă să încercăm identificarea adevăratei persoane care lucrează terenul.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: în legătură cu păşunea eu ştiu că persoanele au fost
desemnate să administreze păşunea prin intermediul autorităţii locale. Altfel nu se va face nimic
bun pentru păşune.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: avem un contract cu fiecare dintre persoanele
desemnate, persoane mai de calitate, care au semnat şi o declaraţie pe propria răspundere în acest
sens.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: după părerea mea aceste subvenţii nu vor veni cash,
cred că vor fi distribuite îngrăşăminte, seminţe ş.a.
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

