ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 05.12.2007, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 3.029/30.11.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu
suma de 426,10 mii lei, -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 extraordinară de astăzi, apoi dă cuvântul domnului primar pentru a
supune atenţiei ordinea de zi programată.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru că am primit recent o adresă de la D.S.V.S.A.
Iaşi, privind unele măsuri de prevenire şi combatere a fenomenului gripei aviare, mă văd nevoit
să vă propun suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre privind reactualizarea
şi reactivarea Comandamentului Antiepizootic Local al comunei Scînteia, judeţul Iasi.
Nefiind formulate şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi, prin includerea proiectului de hotărâre enunţat de domnul primar.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea
cu suma de 426,10 mii lei, -iniţiator primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru a avea timp pentru cheltuirea sumelor alocate
pentru suplimentarea bugetului, v-am convocat în şedinţa extraordinară de astăzi. S-au întocmit
referatele de către compartimente. Am primit sume cu destinaţie specială pentru burse şcolare,
asistenţi personali, ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă. Am dispus deja acordarea unui jutor
pentru deces de 400 lei şi un ajutor pentru spitalizare de 500 lei (intervenţie chirurgicală).
Propunerea de rectificare a bugetului prin suplimentare este următoarea:
1. La partea de VENITURI suma de 426,10 lei, se defalcă astfel :
-122,10 mii lei de la capitolul 11.02.02 “Sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor” ;
-115,00 mii lei de la cap. 11.02.06 “Sume din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale”
-189,00 mii lei de la capitolul 04.02.04 « Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale ».
2. La partea de CHELTUIELI suma de 426,10 mii lei, se defalcă astfel :

-

2,10 mii lei pentru burse şcolare ;

-

19,00 mii lei pentru salarii asistenţi personali ;

-

100,00 mii lei pentru ajutoare sociale ;
1,00 mii lei pentru ajutoare de urgenţă ;

-

74,00 mii lei, cheltuieli materiale Administraţie locală ;

-

13,00 mii lei cheltuieli materiale P.S.I ;

-

30,00 mii lei cheltuieli materiale Învăţământ ;

-

20,00 mii lei cheltuieli materiale Cultură ;(achiziţionăm centrală

termică proprie, schimbat tâmplăria cu geamuri termopan, circa 3,00 lei pentru cheltuieli de
personal, achiziţionat mobilier şi eventual volume de carte.)
-

87,00 mii lei cheltuieli materiale Drumuri ;

-

80,00 mii lei cheltuieli de capital Drumuri(vom procura un buldozer

excavator second hand cu mai multe întrebuinţări)
La şcoala Scînteia mai trebuie combustibil şi am alocat 30,00 lei, 5,60 lei pentru
combustibil tip M, în jur de 3,00 lei pentru pomul de Crăciun, ne mai rămân 1,00 lei pentru alte
cheltuieli neprevăzute. Centrala termică influienţează reducerea costurilor faţă de anii trecuţi.
Dacă vom schimba şi caloriferele consumul şi cheltuielile vor scădea şi mai mult. Am mai avut
un miliard de lei la Şcoala Ciocârleşti şi 30,00 lei pentru utilităţi.
La gospodărire : buldoexcavator, 20,00 lei pentru refacerea trotuarelor din comună, fiind
o lucrare mai amplă, vor apărea şi alte lucrări. Va trebui un coordonator al lucrărilor pe care le
vom face în regie proprie cu beneficiarii de ajutor social. Ne trebuie scândură, cuie, ciment, sort
ş.a.). Vom procura tuburi de 400 – 500 pentru poduri. Dacă vom lua tuburi care se mufează va
costa mai puţin, circa 10 mil lei/5 ml. Ne trebuie pentru cel puţin 10 traversări. Vom turna beton
pe drumul spre postul de poliţie. Nu putem angaja asfaltări pentru că ştiţi că sunt foarte scumpe.
Aici ar fi necesar circa 20,00 lei, cam aceleaşi materiale pe care nu le mai repet. La piaţă pentru a
nu mai fi noroi vă propun să betonăm aleea şi să dalăm şanţurile. Vom lăţi un pic aleea ne trebuie
pentru circa 800-900mp. Stratul de beton trebuie să fie de cel puţin 15 cm.
La P.S.I. 800,00 lei pentru achitat autospeciala, pentru achiziţionat o vidanjă şi mai ales
pentru achiziţionat grup electrogen care a fost solicitat să-l achiziţionăm de către domnul prefect.
Poate izolăm remiza P.S.I., ne mai trebuie motorină.
La primărie 740,00 lei, vrem să schimbăm acoperişul din ţiglă care este uzat cu tablă.
Practic vrem să schimbăm un pic aspectul instituţiei, cu gresie, parchet lambriu, mochete,
tâmplărie, mobilier. Poate unelte (fai, bormaşină, aspirator, programe de contabilitate).

Am prins şi pentru procurarea tomberoanelor de selectare a deşeurilor, mai mari, 50,00 lei,
pentru toate satele comunei.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: îmi place grija primarului că vrea să facă ordine peste
tot. Eu am o boală veche cu biblioteca. Am avut promisiunea că se va lua carte, dar constat că nu
s-a cheltuit nici un leu pentru carte. Dacă vom crea condiţii de studiu trebuie să achiziţionăm şi
carte. Vă rog să găsiţi sumele necesare şi pentru asta. Este râsul lumii să nu avem o carte într-un
an de zile. Cu restul sunt de acord.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: întâi am vrut să asigur cheltuieli de reparaţii şi de
înfrumuseţare, apoi vom achiziţiona şi carte. Cred că la anul vom aloca mai mult.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: nu ştiu dacă idea cu trotuarele este cea mai bună, de
ce nu se pun dale? De analizat şi această variantă. De izolat remiza P.S.I. cu polistiren de 10cm,
ar fi o soluţie mai bună. De vreo 4 luni pregătesc nişte copii pentru atletism. Să ştiţi că am avut
rezultate bune cu ei. M-am gândit că dacă asociaţia noastră spotivă este persoană juridică, să-i
putem legitima. În legătură cu achiziţia de carte sunt foarte de acord şi propun ca domnul
consilier Aştefanei Mihai să se implice şi personal.
Domnul consilier Onuţă Ioan: doresc să vă spun că sunt de accord cu propunerile avansate.
Mă gândesc că pentru anul viitor să fie avut în vedere căminul cultural. Acesta trebuie să fie
oglinda comunei. Am văzut în alte comune cămine culturale foarte frumoase. Să anagajăm şi un
referent cultural, dacă vom reuşi să amenajăm corespunzător localul. Se va putea achiziţiona o
masă de tennis, o masă de billiard, un calculator, o staţie de amplificare şi multe altele. De când
sunt consilier am luptat pentru instituţiile de cultură. Când n-oi mai fi consilier, mi-ar plăcea să
văd că în comuna noastră se desfăşoară activităţi culturale. A fost o solicitare pentru
concesionarea căminului cultural cu care nu am fost de accord. Am greşit de fapt că s-au vândut
celelalte spaţii.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am primit telefoane insistente de la cel care dorea să
concesioneze. Le puneam condiţia să se ocupe de cultură în principal. Ar fi vrut să doteze cu
încălzire centrală, cu grup sanitar. Am primit o cerere pentru închirierea căminului cultural pentru
organizarea de discoteci/baluri de sărbători. M-am consultat cu şeful postului de poliţie care va
supraveghea mai atent manifestările.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: noi tot pompăm bani la fotbal şi la aceste cămine. De
fapt ar trebui să angajăm un om care să se ocupe de aceste activităţi cultural sportive, persoană
care să răspundă de buna administrare a patrimoniului instituţiilor culturale. Sunt tineri care vor
absolvi liceul sportiv şi se pot angaja într-o astfel de activitate. Să avem copiii mai mult în atenţia
noastră, să-i formăm pentru echipa de fotbal.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este adevărat că acest cămin nu mai este funcţional
pentru secolul XXI. Este posibil să se facă un nou cămin adecvat cu dotări moderne.
Domnul consilier Harasim Ştefan: la şcoală în faţa centralei termice trebuia făcută şi o
magazie pentru lemne pentru când nu este timp favorabil. Nu ar fi o cheltuială prea mare. Mă mir
că nu s-a avut în vedere acest neajuns. Am discutat şi cu directorul şcolii şi cu viceprimarul care
au fost de acord cu acest lucru.
În ce priveşte căminul cultural, aţi văzut că la comuna Grajduri s-au făcut lucruri frumoase.
În faţa căminului mai folosesc spaţiul şi pentru o sală de clasă. Cât priveşte biblioteca trebuie să
facem o statistică a numărului de cititori, pentru a fundamenta necesarul de carte. Sund de acord
cu buldoexcavatorul. Dar în ţările occidentale am văzut utilaje mult mai moderne. Îmi aduc
aminte că se dorea achiziţionarea unui autogreder. Am mai avut discuţii despre aceasta şi în
şedinţele anterioare când am discutat despre gospodărire. Propunerea pentru trotuare din dale se
pretează pe mici porţiuni. Acestea se pot confecţiona şi în regie proprie.
La gospodărirea primăriei, am văzut şi în altă parte, calculatoare în fiecare birou, tâmplărie
termopan încă de acum 2-3 ani. Aici la intrarea în primărie propun să se facă un vestibul închis.

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:
Proiect de hotărâre privind reactualizarea şi reactivarea Comandamentului
Antiepizootic Local al comunei Scînteia, judeţul Iasi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită propunerile membrilor
consilieri.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: vă supun atenţiei adresa primită ieri prin fax de la
D.S.V.S.A. Iaşi prin care ne sunt recomandate măsurile ce se impun pentru prevenirea şi
combaterea gripei aviare. Este vorba în primul rând de reactualizarea şi reactivarea
Comandamentului Antiepizootic Local şi de informare a populaţiei cu privire la măsurile ce
trebuiesc respectate.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sunt câteva cerinţe pe care noi le îndeplinim. Trebuie
reactualizat numele şefului de post, datorită schimbărilor repetate în această funcţie. Vom întocmi
şi vom afişa pliante cu măsurile ce trebuiesc luate. Avem stoc de echipamente procurate de anul
trecut. Avem contract cu PROTAN Roman. Numărul de păsări se cunoaşte. Intensificarea
supravegherii o vom face cu toţii.
Domnul consilier Onuţă Ioan: pare un film de ficţiune, deoarece noi nu am avut probleme cu
gripa aviară.
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 3lea 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
eventualitatea că oricine 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

