ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 20.12.2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
3.033/12.12.2007, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare din
29.11.2007 şi celei extraordinare din 05.12.2007, -iniţiator primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, aplicabile în anul fiscal 2008, -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 prin suplimentare
cu suma de 62 mii lei, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de premiere de 5%, -iniţiator primarul
comunei ;
5.- Proiect de hotărâre privind acordarea ticetelor cadou personalului din aparatului de
specialitate al primarului comunei, în luna decmbrie 2007, -iniţiator primarul comunei ;
6.- Proiect de hotărîre privind asocierea între consiliile locale ale comunelor Scînteia şi
Grajduri, pentru înfiinţarea unui birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare
internaţională;
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trim. I-2008, iniţiator primarul comunei;
8.- Identificarea de oportunităţi privind întocmirii de proiecte în comun cu organizaţia
Word Vision, -iniţiator primarul comunei;
9. 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 solicită domnului primar în calitate de iniţiator să
supună atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau
completarea ordinei de zi.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vă propun suplimentarea ordinii de zi a şedinţei
deastăzi cu proiectul de hotărâre privind veniturile potenţiale care se pot obţine din
valorificarea bunurilor şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie
de condiţiile specifice potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,
actualizată, pentru anul 2008.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi, prin includerea şi a acestui proiect de hotărâre.
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
29.11.2007 şi celei extraordinare din 05.12.2007, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se
impune aprobarea procesului 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 regulat la afişierul din primărie, dar oricine poate consulta procesul verbal din
dosatul de şedinţă.
Datorită faptului că în ultima vreme au fost două şedinţe, trebuie să aprobaţi ambele
procese verbale.
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul celor două procese verbale ale
şedinţelor 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 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.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, aplicabile în anul fiscal 2008, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: după cum ştiţi în fiecare an conform hotărârii de guvern
se pot majora sau diminua impozitele şi taxele locale. H.G. de anul acesta păstrează acelaşi
cuantum al impozitelor şi taxelor locale din anul anterior.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pot rămâne la fel sau pot fi majorate cu până la 20%.
Din consultările avute cu compartimentul financiar contabilitate, am găsit de cuviinţă ca acestea
să rămână la nivelul celor de anul trecut. Unii cetăţeni au observat că nivelul impozitelor noastre
este mai ridicat decât al celor din alte comune.Vă voi prezenta sumele stabilite pentru anul 2008.
Domnul consilier Popa Ionel: dar cele de anul trecut s-au încasat?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am întărit compartimentul financiar contabilitate şi
avem progrese la acest capitol.
Domnul consilier Harasim Ştefan: noi am mai majorat anii trecuţi impozitele şi taxelele
locale cu 10%, propun să rămână acelaşi cuantum al impozitelor ca cele de anul acesta.
Domnul consilier Iftime Mihai: gândindu-ne la faptul că şi anul acesta s-au colectat fonduri
necesare la bugetul local, astfel încât aş propune dacă la anul vom avea alte probleme, vom ajusta
corespunzător impozitele.
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 a propunerii, fără majorare faţă de anul trecut se aprobă menţinerea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul celor din anul 2007.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 prin suplimentare
cu suma de 62 mii lei, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: a mai fost suplimentat bugetul local cu 62 mii lei iar
chiar ieri am mai primit 100 mii lei pentru cheltuieli de capital. Cu aceste sume trebuie rectificat
astfel:
1). Suplimetarea bugetului local al comunei Scînteia la partea de VENITURI cu suma
de 220,80 mii lei, compusă din :

- Venituri proprii

= 58,80 mii lei

- Sume alocate de Consiliul Judeţean

= 46,00 mii lei

- Sume din T.V.A.

= 116,00 mii lei

2). Suplimentarea bugetului local al comunei Scînteia la partea de CHELTUIELI cu
suma de 220,80 mii lei, care se defalcă astfel :
- Cheltuieli materiale ÎNVĂŢĂMÂNT

=

5,00 mii lei

- Cheltuieli de capital ÎNVĂŢĂMÂNT

=

15,00 mii lei

- Cheltuieli de capital DRUMURI ŞI PODURI

= 200,80 mii lei

3). TRANSFERURI între capitolele bugetului local :
¾ transferul sumei de 10,40 mii lei de la cheltuieli materiale la cheltuieli de capital în cadrul
capitolului PROTECŢIE CIVILĂ NONMILITARĂ (P.S.I)
¾ transferul sumei de 9,30 mii lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale în cadrul
capitolului EVIDENŢA PERSOANEI.
¾ transferul sumei de 7,50 mii lei de la cheltuieli materiale CULTURĂ la cheltuieli
materiale (3,00 mii lei) respectiv cheltuieli de capital (4,50 mii lei) la capitolul
DRUMURI ŞI PODURI.
¾ transferul sumei de 5,44 mii lei de la cheltuieli materiale capitol SERVICII PUBLICE la
capitolul cheltuieli de capital DRUMURI ŞI PODURI.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: sunt de acord cu propunerea de rectificare a
bugetului aşa cum a fost prezentată. Nu trebuie să pierdem din venituri, pentru că ar fi păcat. În
legătură cu iluminatul public sunt nişte nemulţumiri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cei de la E ON au facturat în plus, abia acum o
săptămână au rectificat factura. Am achiziţionat materiale, dar găsim cu greu o persoană
calificată care să se ocupe de întreţinere. Trebuie o persoană calificată
Domnul consilier Harasim Ştefan: am mai avut o rectificare în şedinţa extraordinară din
decembrie, văd că vin bani, dar este foarte bine.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: acum vă ajung banii pentru vidanjă?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da.
Domnul consilier Iftime Mihai: întrucât nu sunt obiecţii cu privire la modul de întocmire a
proiectului de rectificare a bugetului local, în principiu sunt de acord.
Domnul consilier Iftime Mihai: aş dori să ştiu dacă se mai pot acorda cadouri de crăciun şi
anul nou pentru elevi şi preşcolari?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu este prea târziu.
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 4 de pe ordinea de zi:

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de
premiere de 5% -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru a aborda acest subiect am propus prin proiectul
de hotărâre pe care l-aţi primit la comisii ca în loc de criterii şi condiţii pentru utilizarea fondului
de premiere diferenţiat pe cele două categorii de personal, atât funcţionari publici cât şi personal
contractual, acest fond să fie distribuit în mod egal pentru toţi angajaţii. Precizez că demnitarii nu
beneficiază nici de acest gen de premii.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun ca totuşi să se facă o minimă diferenţiere,
pentru că nu se compară responsabilităţile secretarului şi contabilului cu celelalte posturi.
Domnul consilier Onuţă Ioan: sunt de acord cu domnul Darabană, trebuie o diferenţiere.
Domnul consilier Aştefanei Mihai:am să fiu un pic populist, cum propunea şi domnul
primar, adică fondul de premii să fie distribuite în mod egal. Domnul primar trebuie mandatat să
distribuie fondul de premiere după cum cunoaşte mai bine.
Întrucât nu sunt formulate obiecţii sau alte propuneri de stabilire a condiţiilor şi criteriilor,
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 final se mandatează primarul comunei pentru acordarea fondului de premiere.
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 acordarea ticetelor cadou personalului din aparatului de
specialitate al primarului comunei, în luna decmbrie 2007, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: întrucât având posturi vacante s-au acumulat fonduri
suficiente din economiile cu salariile, am propus acordarea în mod egal a tichetelor cadou în
sumă de 200 lei pentru fiecare anagajat.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun ca tichetele cadou să fie distribuite în mod
egal.
Domnul consilier Iftime Mihai: dacă avem fonduri, nu e rău să stimulăm financiar salariaţii.
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 6 de pe ordinea de zi:
6.- Proiect de hotărîre privind asocierea între consiliile locale ale comunelor Scînteia şi
Grajduri, pentru înfiinţarea unui birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare
internaţională;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Pentru a accesa mai repede fonduri internaţionale, în 30
de zile de la publicarea Legii nr. 339/2007, trebuie să ne asociem pentru constituirea biroului. În
60 de zile trebuie anagjaţi funcţionari sau personal contractual. Salariul est majorat cu 75%.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am reactualizat proiectele mari pentru apă, canal, gaze
dar următoarea dată când vor fi evaluate ar fi martie, respectiv august 2008.

Domnul consilier Aştefanei Mihai: dacă este lege cred că nimeni nu poate fi împotrivă, dar
dacă vrem “să ne căsătorim cu Grajduri”, trebuie să avem consimţământul lor.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: această lege era de mult necesară, trebuie urgent
aplicată.
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 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trim. I-2008, iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul consilier Harasim Ştefan: propun pe domnul consilier Busuioc Vasile.
Nemaifiind şi alte propuneri, în urma supunerii la vot, domnul consilier Busuioc Vasile este ales
în unanimitate, cu consimţământul său, preşedinte al şedinţelor de consiliu din trimestrul I 2008.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi:
8.- Identificarea de oportunităţi privind întocmirii de proiecte în comun cu organizaţia
Word Vision, -iniţiator primarul comunei;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: câteva idei care s-au desprins, s-ar vrea un centru de
instruire a fermierilor, un abator, centru de prelucrare a laptelui, creşterea curcanului, un atelier
meşteşugăresc de artizanat, olărit, etc.
Domnul consilier Darabană V. Mihai s-a propus finanţare 80% guvern şi ei au nevoie de
consilul local ca autoritate locală. Ei să fie coordonatori de proiect. Bineânţeles că nu ar fi rău să
se facă câte ceva util pentru comunitate.
Domnul consilier Iftime Mihai: şi data trecută îmi amintesc că am stabilit că suntem de
acord să se facă ceva.
Doamna Rozica Tiţă: noi am avut o întâlnire în noiembrie la care au participat şi domnii
primar şi viceprimar, au fost dl. Acostoae de la C.J., de la Sapart şi un invitat pentru scriere de
proiecte. Am, discutat idei de proiecte pentru asta am venit să gândim împreună idei care să fie
realizate împreună cu Word Vision. Terenul pe care l-am cumpărat vrem să-l punem la bătaie
pentru că proiectele nu se pot vace decât cu consiliul local. Noi venim cu terenul, găsim
proiectantul.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: deci noi venim cu propuneri, noi vă plătim pe dvs.?. Nu
dvs. plătiţi proiectantul. Am analizat firmele care fac proiecte.
Domnul consilier Iftime Mihai: dar când vine o persoană fizică şi vrea să facă un proiect se
poate adresa la dvs. se poate asocia cu dvs. pentru aceste proiecte ? Pentru că eu cred că primăria
se va asocia mai greu. Mai curând o persoană fizică ar fi interesată şi s-ar realiza mai repede şi
mai sigur. Propunerea mea este să căutăm persoane fizice, care desfăşoară activităţi private.
Doamna Rozica Tiţă: nu sunt împotrivă, dar se pot face şi proiecte pentru întreaga
comunitate. Proiectantul se poate pronunţa asupra oportunităţii şi eligibilităţii proiectelor care se
pot iniţia pe plan local.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: dacă proiectul este eligibil, va fi finanţat de comunitatea
europeană.
Domnul consilier Iftime Mihai: ca ideie consiliul local hotărăşte ce proiecte şi cu ce
participare. Noi discutasem şi stabilisem că dvs. veţi demara pentru prelucrare lapte, încrucişarea
raselor, centru fitosanitar, pentru că sunt condiţii, şi rămăsese ca dvs. să vă ocupaţi de aceste
probleme. Să demarăm, dar dacă rămânem la faza de discuţii, mai putem discuta o dată. C.L. vă

ajută, vă sprijină, dar dvs. urma să faceţi primii paşi să veniţi să spuneţi că ati găsit/identificat şi
noi suntem în principiu de acord. Să vină proiectantul şi să facă aceste studii de oportunitate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: noi deja am identificat oportunităţile la discuţia trecută.
Acum se revine cu aceeaşi solicitare. Ca principiu am fost de acord. Dar se pune întrebarea ce s-a
făcut. Reluăm discuţia inutil. Noi avem oportunităţile identificate. Să facem totuşi ceva.
Domnul consilier Harasim Ştefan: care sunt propunerile dvs.?, sunteti de 3 ani la noi.
Domnul consilier Onuţă Ioan: eu am înţeles că d-na vrea să facă ceva pentru noi, si
fondurile vor veni mai uşor pe primărie decât pe organizaţie.
Domnul consilier Iftime Mihai: găsim şi noi specialişti. Dar dacă am convenit să colaborăm
cu dvs. să facem ceva.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu cred că trebuie să stabilim un parteneriat cu dvs.
piaţă agroalimentară,centru de protectie a plantelor, desi este mai greu, trebuie specialist pentru a
furniza informaţiile. În contract se poate stabili gradul de participarea a părţilor.
Doamna Rozica Tiţă: într-adevăr trebuie să încheiem un contract.
Dacă găsim în comună un furnizor pentru a acorda unui nr. de 180 de copilaşi, cadouri de
Crăciun?.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: bineânţeles, vă putem ajuta.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi:
9. Proiectul de hotărâre privind veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea
bunurilor şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile
specifice potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată, pentru
anul 2008.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: după cum bine cunoaşteţi, pentru aplicarea corectă a
Legii nr. 416/2001, este necesar să stabilim limitele veniturilor în funcţie de care se determină
cuantumul ajutorului social. Ca şi anul trecut trebuie să adoptăm o nouă hotărâre cu corectarea
limitelor respective, potrivit specificului comunei noastre. Prin referatul întocmit în acest sens de
consilierul pe asistenţă socială rezultă limitele prevăzute în proiectul de hotărâre. Dacă la nivelul
comisiei au fost analizate şi acceptate le supunem la vot.
Întrucât nu sunt obiecţii pe margine acestui proiect 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.
10. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Nemaifiind 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 local, Aştefanei Mihai

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

