ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 08.02.2008, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 141/04.02.2008, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind participarea comunei Scînteia la capitalul social al S.C.
APA VITAL S.A. Iaşi -iniţiator primarul comunei ;
2.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, contabilul şi următorii 13
consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele
ANECULĂESEI
AŞTEFANEI
BĂTRÎNICĂ
BUSUIOC
DARABANĂ A.
DARABANĂ V.
HARASIM
IFTIME
MIHĂILĂ
NETCĂ
ONUŢĂ
POPA
TAGARCEA

Prenumele
CONSTANTIN
MIHAI
VIOREL
VASILE
MIHAI
MIHAI
ŞTEFAN
MIHAI
NELU
LIVIU-DANIEL
IOAN
IONEL
CONSTANTIN

Apartenenţa
politică
P.S.D.
P.R.M.
P.S.D.
P.N.L.
P.S.D.
P.D.
P.N.L.
P.N.L.
P.S.D.
P.S.D.
P.P.C.D.
P.D.
P.D.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile 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 iniţiatorului, domnul primar,
Fănică Săcăleanu pentru a supune atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri
pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind participarea comunei Scînteia la capitalul social al S.C.
APA VITAL S.A. Iaşi -iniţiator primarul comunei ;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am primit adresa nr. 737/29.01.2008 de la Consiliul
Judeţean Iaşi care face referire la transformarea RAJAC Iaşi în societate comercială şi
participarea prin subscriere de acţiuni la capitalul social al societăţii S.C. APA VITAL S.A. Iaşi.
V-am convocat la şedinţa exraordinară de astăzi motivat de faptul că din adresa de care v-am
vorbit până la data de 11.02.2008 trebuie să confirmăm/infrmăm în scris participarea comunei
Scînteia la capitalul social al noii societăţi comerciale şi valoarea maximă de acţiuni pe care
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dorim să o subscriem cu titlu de aport. Din adresă rezultă că trebuie să subscriem cu minimum 1
acţiune, maxim 50.000 de acţiuni. O acţiune este estimată la suma de 100 lei. Consiliul Judeţean
Iaşi deţine în prezent, ca unic acţionar al RAJAC, un capital social de 102.702.451 lei la
31.12.2007, reprezentând aport în natură. Participarea la noua societate creată se va face printr-o
hotărâre a consiliului local pe care v-am propus-o spre aprobare în şedinţa de astăzi, în care
trebuie să menţionăm şi valoarea subscrisă. Majorarea capitalului social al noii societăţi
comerciale create se va face prin vărsământ direct al comunei noastre în contul noii societăţi
create, în termen de 2 săptămâni de la adoptarea hotărârii de consiliu.
Puteţi observa că în acest mod facilităţile acestui gen de asocieri este tocmai accesul mai uşor la
finanţare europeană nerambursabilă. Singuri nu putem spera la acesarea de fonduri europene.
Pentru început vă propun să ne înscriem la capitalul social cu un număr de 3 acţiuni a 100 lei
fiecare, în total 300 lei.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: pe lângă avantaje, care sunt dezavantajele?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: singurul depozit fiind în Iaşi nu prea avem de ales.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: personal consider că că orice iniţiativă de acest gen va fi
susţinută de noi toţi.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: consider că şi această iniţiativă a domnului primar
trebuie susţinută. Este de acum bine cunoscut faptul că numai prin asociere cu alte comunităţi
locale şi prin întocmirea unor proiecte eligibile vom avea aces la mult vehiculatele fonduri
europene.
Domnul consilier Harasim Ştefan: doresc să-mi exprim asentimentul cu antevorbitorii mei
şi nu cred că poate fi cineva împotriva acestui proiect de hotărâre. Propun să fim de acord cu
proiectul de hotărâre.
În urma exprimării votului, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al
nouălea punct de pe ordinea de zi şi anume:
9.- Diverse
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 local, BUSUIOC VASILE

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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