ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.01.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 57/25.01.2008, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
20.12.2007
-iniţiator primarul comunei ;
2.- Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei pe anul 2007, -iniţiator
primarul comunei;
3.- Proiect de hotărîre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2007, -iniţiator
primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2008-iniţiator
primarul comunei ;
5.- Proiect de hotărâre privind consituirea fondului de premiere de 5%, -iniţiator primarul
comunei ;
6.- Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei, aprobarea
numărului de posturi şi a statelor de funcţii, -iniţiator primarul comunei ;
7.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia cu comunele Gragduri şi
Drăguşeni, pentru constituirea biroului de management al proiectelor -iniţiator primarul
comunei;
8.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia la asociaţia de dezvoltare
interacomunitară pentru servicii de salubrizare a municipiului Iaşi, -iniţiator primarul
comunei ;
9.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, contabilul, şeful Postului
de Poliţie, directorii şcolilor Bodeşti şi Boroseşti, un număr restrâns de cetăţeni 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.
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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 ordinară 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 aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
20.12.2007
-iniţiator primarul comunei ;
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. În mod regulat,
procesele verbale sunt afişate la afişierul din primărie, dar oricine poate consulta procesul verbal
din dosarul de şedinţă şi chiar şi pe pagina de internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei
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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot
proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea punctului 2
de pe ordinea de zi şi anume:
2.- Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei pe anul 2007, iniţiator primarul comunei;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, la începutul fiecărui
an se supune atenţiei conform legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
raportul de activitate al primarului privind situaţia social economică a comunei. Vă prezint cu
permisiunea dumneavoastră respectivul raport, care se află depus şi în dosarul şedinţei de astăzi.
Dacă dumneavoastră doriţi să faceţi observaţii pe marginea celor prezentate, vă stau la dispoziţie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: consider că anul trecut faţă de 2006 s-au făcut o serie de
investiţii importante şi mă refer la pietruirea drumurilor comunale în procent de 75%,
deasemenea şi pentru instalaţiile de încălzire de la şcoli. Mi-a plăcut că domnul Primar a început
prezentarea cu privire la situaţia efecivelor de animale. Ce s-a realizat în 2007 cred că poate fi
considerat un vârf al activităţilor noastre. Dacă şi anul în curs se va continua în acelaşi ritm
consider că vom avea rezultate deosebite. Cât priveşte cifrele prezentate, nu am să insist prea
mult pentru că sunt cunoscute de noi toţi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: ceea ce s-a făcut se vede, dar stăm foarte rău la
capitolul luminat public. Sunt foarte mulţi cetăţeni care reclamă neajunsuri. O altă problemă este
privitor la cantitatea de îngrăţăminte care doresc să se repartizeze anul acesta şi pe păşunea
comunală de la Boroseşti. Deasemenea doresc un interes mai mare pentru şcoala Boroseşti, din
câte cunosc domnul Director a propus înscrierea în buget a sumelor îndestulătoare pentru anul
2008 şi sperăm ca în anul 2008, an electoral să se facă câte ceva şi pentru cetăţenii din Boroseşti.
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Propun ca în continuare să se dea mai mare atenţie activităţii cultural sportive. Pentru că acestea
activităţi cu rezultatele care se vor obţine ne reprezintă. Avem copii talentaţi şi trebuie stimulaţi,
atât la fotbal cât şi cu un ansamblu cultural. Pietruirea drumurilor este o activitate prioritară, dar
trebuie să punem un accent mai mare şi pe latura cultural-sportivă.
Domnul consilier Mihăilă Nelu: cu piatra este de-abia începutul la Boroseşti nici nu se
cunoaşte dacă s-a pus piatră. Trebuie avut în vedere bineânţeles şi sportul.
Domnul director şc. Boroseşti Popa Dorel-Constantin: înainte de a vă vorbi doresc să vă
urez un an mai bun şi să aduc mulţumiri atât consiliului local cât şi primarului pentru sprijinul
acordat anul trecut şcolii Boroseşti. În prezent de 2 săptămâni s-a rezolvat situaţia încălzirii la
şcoală.
Activitatea bibliotecii communale este completată de biblioteca şcolară care a fost
dotată în ultimii 2 ani cu 20.000 volume. În altă ordine de idei vă propun un referat privind, unele
sume care ar fi necesare pentru şcoală, pe care îl voi depune la dosarul şedinţei.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu dacă aş fi prezentat raportul aş fi invitat toţi factorii din
comună într-un cadru cu fast. Rezultatele se pot vedea, sunt consistente anul trecut, pentru că
sumele bugetului local au fost, nu am avut discuţii divergente în consiliu local cu privire la
proiectele pe cere le-am propus şi realizat.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă rog să observaţi că sunt toţi reprezentanţii invitaţi la
şedinţă.
Domnul consilier Iftime Mihai: medicii de familie nu sunt aici, chiar şi alţi şefi de instituţii
trebuiau invitaţi, pentru a lua la cunoştinţă şi spre a se ralia iniţiativelor noastre pentru obţinerea
unor bune rezultate în toate domeniile de activitate. Chiar şi reprezentanţii agenţilor economici
era bine să fie prezenţi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: A.F.-urile şi P.F.-urile sunt foarte multe, nu puteau fi
invitaţi toţi.
Domnul consilier Iftime Mihai: în continuare doresc să remarc că s-au realizat multe dar ca
de fiecare dată mai sunt şi lucruri de făcut, altefel n-am mai avea activitate. Propun ca şi-n 2008
să se continuie în acelaşi ritm, pentru a da prioritate şi altor lucrări. Drumul spre Lunca Rateş spre
exemplu, aşa cum solicita domnul consilier Mihăilă, noi rugasem într-o şedinţă de consiliu local
o atenţie pentru porţiunea din intravilan de la World Vision. Este o propunere de scos terenul din
circuitul agricol şi includerea în intravilan. Ar trebui urgentat cu obţinerea avizelor de funcţionare
a oborului. Este o sursă de venituri extrabugetară şi trebuie avut în vedere autorizarea acestuia.
Mai sunt aspectele cultural sportive, probabil ceea ce se va propune în acest an pentru echipa de
fotbal şi pentru Căminele culturale. Am înţeles că se are în vedere reabilitarea căminelor pentru a
funcţiona un director chiar şi ½ normă, aşa cum se întâmplă la alte comune chiar vecine. Tinerii
vor avea asstfel posibiliatea să desfăşoare acţiuni culturale. Ar trebui cineva să se ocupe şi de
acest aspect. Spuneaţi de drumul spre Boroseşti, este satul cu cel mai mare număr de locuitori,
chiar dacă s-a mai pietruit trebuie continuat. Pentru începera altor lucrări importante la nivel de
infrastructură, dar poate se alocă fonduri şi pentru alte drumuri comunale. Cât privesc şcolile,
încă nu am primit sume, dar cu perspective celor 6% din PIB allocate învăţământului, sperăm să
mai primim sume de la Guvern. Şi pentru celelalte şcoli şi pentru grădiniţe. Avem speranţe mari
anul acesta. Asta doream să vă prezint, poate am putea urgenta aducţiunea de apă, canalizare şi
epurare. Am informaţii că Grajduri au primit deja fonduri pentru aceste investiţii.
Domnul director şc. Bodeşti Hudescu Dan: vă rog să-mi permiteţi şi mie să vă prezint unele
probleme despre cheltuielile sau bugetul pentru învăţământ. Ţinând cont de faptul că preţurile
sunt în creştere, la fel şi numărul de elevii, cheltuielile trebuiesc un pic redimensionate. Pentru
transportul cadrelor didactice, care fac naveta cu microbuzul, sigur, cheltuielile sunt mai mari
decât cu trenul, dar prezenţa cadrelor în şcoală este benefică. Cât privesc cheltuielile materiale şi
aici mai sunt necesare fonduri. Problema injectorului şi a pompei de la şcoală trebuie reavută în
vedere. Nu putem aştepta alt ajutor decât din partea C.L., deasemena se impune şi un gard de
3

împrejmuire, pentru că altfel se aduc stricăciuni şcolii. Mă bucur că în planul de buget domnul
Primar a prins extinderea şcolii Bodeşti. Grădiniţa funcţionează într-un spaţiu inpropriu (o fostă
magazie). Dacă se realizează extinderea şcolii cred că vom avea de câştigat mult. Ca să nu vă
reţin, o suplimentare de la 300 milioane la 500 milioane ar acoperi cerinţele şcolii din anul acesta.
Menţionez că toate aceste se impun datorate de creşterea efectivelor de elevi. Pentru şcoala
Tufeştii de Sus, este planul de utilităţi, sperăm că vom primi bani pentru acesta. La şcoala Rediu
actualmente avem planul de utilităţi care nu s-a finalizat, constructorul ne-a părăsit, am luat
legătira cu ei şi avem promisiunea că va rezolva totuşi problema. Ar trebui nişte termene mai
lungi de execuţie a lucrărilor. Anul trecut a trebuit să ne chinuim un pic, dar am rezolvat. Sunt
mai multe de spus dar timpul este preţios.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: o parte din propunerile dumneavoastră sun confirmate
deja şi transmise la inspectorat. E vorba de 35 miliarde, e o sumă foarte mare.
Domnul consilier Iftime Mihai: sunt cerute aceste sume, dar vom vedea ce vom primi,
cerinţe sunt mari, de extindere şi modernizare a şcolilor, utilităţi, construcţii noi, reparaţii
capitale. La nivelul inspectoratului au fost avute în vedere circa 4-5 priorităţi din ce s-a cerut.
Domnul director şc. Boroseşti Popa Dorel-Constantin: Aş dori să fundamentez solicitarea
de tichete cadou, conform legii finanţarea se face conform adresei de la minister. Se stipulează că
se acordă câte 8 tichete cadou pentru 7 evenimente anuale.
Şeful Postului de Poliţie, Curcudel Mihai: după cum ştiţi m-am întors de 2 săptămâni la
Scînteia, anul trecut au fost mulţi arestaţi şi nu am avut multe probleme A fost liberat Chiriac, cu
care vom fi mai atenţi, situaţia activităţii postului de poliţie este bună. La Chiriac Vasile va fi de
lucru. Aş dori un sprijin material de la dumneavoastră, un tel/fax, benzină, sticlă de geam, scaune,
vopsea. Probleme desosebite nu am avut până acum. Nu doresc prea multe poate în viitor se va
avea în vedere construirea unui alt sediu de poliţie. La alte commune s-a transferat din inventarul
comunei la posturile de poliţie un minim de mijloace de lucru.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în ceea ce priveşte problema cu benzina, v-aş întreba
dumneavoastră câte bonuri de benzină primiţi?
Şeful Postului de Poliţie, Curcudel Mihai: 6 bonuri/50 lei, vă solicit sprijinul pentru
rezolvarea problemei de trafic din zona oborului. Ar trebui să mă însoţească un consilier local să
găsim soluţii adecvate, să punem indicatoare de circulaţie. Am mai sancţionat, dar nu se reuşeşte
punerea în ordine.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: s-au mai încercat soluţii în această privinţă dar văd că nu
s-a reuşit.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: până la autorizarea oborului mai sunt multe de făcut,
începând de la grup sanitar şi până la iluminat corespunzător. Intrarea în târg trebuie să fie
stabilită pe o singură alee. Unii comercianţi s-au mutat cu mobilierul pe stradă. Primăria a extins
spaţiul s-a investit în piatră şi amenajări, dar ei comercializează tot pe stradă. Propun ca 2 oameni
să fie numiţi responsabili de obor.
Domnul consilier Popa Ionel: s-au învăţat rău cu acordul tacit al nostru.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: piatră s-a pus foarte multă dar aproape că nu se
cunoaşte, propunerea mea este de asfaltare a aleii începând de la intrarea în piaţă, pietonii au
trotuar separat care va fi cămăşuit cu un strat de beton. În opinia mea trebuie betonate şi şanţurile
de scurgere. Vreo 2-3 miliarde ar rezolva problema.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cât privesc problemele ridicate, vă spun că cu iluminatul
public avem greutăţi, că într-adevăr la Boroseşti mai sunt nişte probleme, la Lunca Rateş este
ridicat transformatorul, la fel şi la Boroseşti. Dar din punctual nostrum de vedere am instalat
becuri, dar nu putem pune noi contuare, Valică Chelaru nu mai poate să ne ajute. Nu este o
problemă financiară a noastră, ci priveşte direct sprijinul pe care trebuie să-l primim de la E ON
Moldova.
4

E greu de găsit un electrician calificat care să colaboreze cu noi. Avem materiale în
magazie dar nu ne putem descurca singuri, depinde de E.ON cum vă spuneam. A trebuit să mai
punem şi pe Cârpa un transformator pentru că traseul este mai lung. Dl. dir. Popa a ridicat
probleme, pentru combustibil, s-au dat fonduri în 2007, pentru tichete cadou nu noi le acordăm ci
M.E.C.T. , vă supun atenţiei art. 17 din Legea bugetului de stat pentru 2008, nr. 388/2007:
“ART. 17
În bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la
capitolul "Învăţământ" sunt prevăzute, pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de
investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile,
reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul
elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea
cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de
arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare,
asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea
bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea
laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv,
dotarea unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului,
reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie.”
Domnul primar Fănică Săcăleanu: legat de pietruirea drumului din zona fundaţiei World
Vision pe DC 63, practic Grigoraş Neculai din comuna Grajduri a blocat drumul pe o latură. Cât
priveşte acel post de referent cultural pentru activitatea căminelor culturale, se poate discuta la
proiectul de hotărâre privitor la organigramă.
Celelalte proiecte mai mari ne depăşesc financiar şi trebuie să aşteptăm să se apropie
racordările la utilităţi de zona noastră.
Domnul consilier Iftime Mihai: am propus extinderea intravilanului pentru locuitorii din
acea zonă.
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.
După alte puţine discuţii în privinţa raportului primarului, acesta se aprobă cu unanimitate
de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărîre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2007, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului contabil
Ungureanu Dinu care prezintă un raport privind execuţia bugetară pentru anul 2007, raport care
va fi anexat la prezentul proces verbal.
Domnul consilier Harasim Ştefan: acest subiect se leagă de punctul anterior privitor la
praportul primarului. Eu am văzut că ceea ce s-a făcut în 2007 faţă de 2006, este un an plin de
realizări, are dreptate domnul Iftimie Mihai, raportul primarului ar trebui să fie cunoscut de cât
mai mulţi reprezentanţi sau formatori de opinie. Mulţi cetăţeni nu cunosc că şedinţele noastre
sunt publice, astfel sunt voci care spun că noi aici facem ceva numai în interesul nostru. Ar trebui
organizate şedinţe pe sate. Rămân anumite probleme care pot fi pipăite, cum sunt regularizarea
cursului Rebricei, pietruirea drumurilor ş.a.. Ceea ce aş propune pentru anul 2008 este de a se
pune plancarde cu intrarea în comună, aşa cum au pus la Mogoşeşti, spre exemplu. Cifrele din
execuţia bugetară sunt mai mari decât cele din 2006. Am avut cele 2 rapoare şi le-am comparat,
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atât la venituri cât şi la cheltuieli. Observ că mai sunt unele restanţe la impozitele pentru terenuri,
şi la T.M.T., unde se ştie că s-au înmulţit maşinile.
Domnul consilier Iftime Mihai: spre deosebire de celelalte execuţii de până acum se vede
mai clar de data aceasta ce s-a făcut.
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 pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al
patrulea punct de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2008-iniţiator
primarul comunei ;
Domnul consilier Harasim Ştefan: ceea ce se poate observa, la ordine publică şi siguranţă
naţională urmează a se mai angaja 2 şoferi şi un şef de serviciu, pentru a se asigura serviciul de
urgenţă non-stop. Sunt numeroase solicitări ale I.S.U.Iaşi în acest sens. La cheltuieli de capital
învăţământ în suma prevăzută sunt cuprinse toate doleanţele.
Anul ăsta s-au cheltuit 134 iar pentru 2008 s-a prevăzut 1 miliard. La cultură religie este
aceeaşi sumă de anul trecut. Aici a făcut domnul Primar un referat ca urmare a solicitărilor
preoţilor, unde s-a prins în buget căte 50 milioane vechi pentru fiecare din cele 7 parohii. Iar la
capitolul cultură şi recreere şi activităţi sportive, noi am ridicat problema să angajăm o persoană
pentru ambele activităţi culturale dar şi sportive. La cheltuieli de personal va trebui alocată o
suplimentare.
Domnul consilier Iftime Mihai: la bunuri şi servicii?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: la bunuri şi servicii m-am gândit printre altele la
refacerea trotuarelor din comună.
Domnul consilier Iftime Mihai: poate nu ar fi oportună asfaltarea, la cultură recreere religie
mai trebuie suplimentată suma.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: asfaltarea ar costa 3,5 mil. Euro, trebuie să ne
încadrăm în suma de 2,5 mil euro, cât se poate acorda pentru un proiect integrat, astfel că trebuie
redimensionată lungimea drumului pentru a ne încadra în sumă.
Domnul consilier Iftime Mihai: la cultură dacă se poate introduce o jumătate de normă,
persoană care să fie prezentă în mijlocul tinerilor şi să se organizeze acţiuni culturale. Cât privesc
parohiile trebuie o analiză mai atentă. De văzut care parohii au mai fost ajutate, cu 50 mil. nici nu
se poate face mare lucru.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: toţi preoţii sunt tineri nou veniţi. Am roşit un pic la
biserica din Rediu când aceştia au fost hirotonisiţi în prezenţa preotului Doroşincă, că nu le-am
acordat nici odată ajutor financiar. Nu sunt sume mari dar nici mici raportate la posibilităţile
noastre. Se doreşte ridicarea unor case parohiale. Sunt cerinţe foarte mari la toate parohiile, nici
nu-i putem ajuta cât ar fi necesar. Am considerat echitabil să-i ajutăm în mod egal pe toţi preoţii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că domnul Iftimie are dreptate, sumele trebuiesc
allocate pe obiective şi priorităţi.
Domnul consilier Onuţă Ioan: nu este corect să se acorde numai cultelor creştine, în
comună sunt mai multe rituri recunoscute de lege, ce facem cu aceştia?
Domnul consilier Iftime Mihai: sunt şcoli care au primit sprijin financiar, altele mai puţin,
dar pentru dotările din spaţiile interioare sunt necesare şi alte cheltuieli (holuri, cancelarie,
magazii). Se cheltuie mai nou şi cu internetul, pentru că suntem centru de testare naţională.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă rog să-mi demonstraţi dacă nu aţi primit sume
suficiente până acum. Credeţi că nu voi avea în vedere să primiţi sumele necesare pentru toate
activităţile? De ce nu s-a achiziţionat combustibil anul trecut din suma care v-a fost repartizată?
Domnul consilier Iftime Mihai: ne-am propus să luăm un videoproiector pentru activitatea
didactică de circa 35 mil lei. Dar nu l-am cumpărat. Am căutat în zona Vaslui, Piatra Neamţ dar
nu se mai comercializa combustibil. Sigur că trebuiesc pietruite drumurile dar şi pentru
activităţile didactice trebuie să avem grijă, este vorba de copiii noştri. Vă propun pentru şcoală
alocarea a 50.000 lei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am avut iniţial ideea să mărim veniturile cu 200 mil lei
mai luăm 100 mil de la primărie şi astfel satisfacem toate cerinţele.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: domnul primar în cuvântul lui accentuează idea că
pentru şcoală sunt bani suficienţi. Domnul Iftimie susţine că pentru drumuri ar fi mai mult. Ambii
au dreptate, sunt fricţiuni, aşa cum am aprobat pentru biserici, tot aşa se poate găsi o soluţie şi
pentru şcoală. Nu văd care consilier local nu ar înţelege şi accepta că se impune acoperirea
priorităţilor şcolii.
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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot
proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al
cincilea punct de pe ordinea de zi şi anume:
5.- Proiect de hotărâre privind consituirea fondului de premiere de 5%, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul secretar Florin Ilăşoaia: domnilor consilieri este vorba de aceleaşi prevederi
legale de anul trecut, întrucât la momentul actual nu s-a publicat vreun alt act normative privind
creşterile salariale pentru anul 2008, în sensul că art. 21 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici privind
sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, precum şi art. 12 din O.G. nr.
10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat
potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar, prevăd constituirea fondului de premiere în limita a 5% din
cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru funcţiile publice şi personalul contractual
prevăzute în statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei, iar în cazul în
care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de
premiere, fondul va fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite de consiliul local în luna
decembrie a anului 2008.
Bineânţeles că acum nu ştim ce sumă va fi disponibilă în luna decembrie 2008, deoarece
datorită creşterii volumului de muncă vom iniţia procedurile de recrutare pentru un număr de 6 şi
½ posturi vacante, din care 3 pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, (2 şoferi P.S.I.,
un şef de serviciu) mai sunt vacante 1 post de funcţionar public la compartimentul de asistenţă
socială, 1 post de funcţionar public la compartimentul juridic, 2 posturi de funcţionari publici la
compartimentul managementul proiectelor şi 1 post de referent cultural cu normă ½ la căminele
culturale. Noii angajaţi vor primi atribuţii conform fişelor posturilor specifice fiecărei categorii de
funcţionari publici sau personal contractual.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în
persoana domnului consilier Harasim Ştefan prezintă Raportul favorabil al comisiei de
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specialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot acesta
se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al
şaselea punct de pe ordinea de zi şi anume:
6.- Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei, aprobarea
numărului de posturi şi a statelor de funcţii, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de suplimentarea cu posturi pentru serviciul
voluntar pentru situaţii de urgenţă unde suntem obligaţi să mai angajăm 2 şoferi şi un şef de
serficiu. Suntem foarte solicitaţi în această privinţă de I.J.S.U. Iaşi, pentru a intra în legalitate în
ceea ce priveşte suplimentarea cu posturi pentru asigurarea funcţionării serviciului 24 de ore din
24. Dat fiind faptul că anul trecut am investit în achiziţionarea unei autospeciale şi după cum ştiţi
ne-am propus achiziţionara şi a unei vidanje, cu care vom asigura un volum de apă mai mare
pentru intervenţii la stingerea incendiilor, vom avea create toate condiţiile pentru încheierea unor
contracte de intervenţie la incendii cu celelalte comune din jurul nostru dacă acestea vor fi
interesate. O altă problemă este cea privind constituirea biroului pentru managementul
proiectelor, în asociere cu comunei Grajduri şi Drăguşeni pentru constituirea acestui birou
conform Legii nr. 339/2007. La discuţii după cum aţi constatat ne trebuie un post de referent
cultural cu normă ½, de asemenea mai avem vacante postul de consilier pentru asistenţă socială şi
postul de consilier juridic
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: e bine de ştiut că, pe de o parte pentru categoria posturilor
vacante pentru personal contractual procedura de recrutare este mai facilă, pe de altă parte pentru
categoria posturilor vacante de funcţionari publici, va fi necesar să transmitem spre avizare la
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici înainte de iniţierea procedurilor de organizare a
concursului, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice
vacante pentru anul 2008.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: în legătură cu serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă doresc să vă propun prestarea de servicii pentru alte comune. Ar trebuie să vă gândiţi
la un preţ al acestui serviciu. Eu aş propane o sumă de 5.000 lei/anual.
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 acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot acesta
se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al
şaptelea punct de pe ordinea de zi şi anume:
7.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia cu comunele Gragduri şi
Drăguşeni, pentru constituirea biroului de management al proiectelor -iniţiator primarul
comunei;
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: după cum bine cunoaşteţi în luna decembrie 2007, am
adoptat hotărârea privind asocierea cu comuna Grajduri pentru constituirea biroului. Însă, dat
fiind faptul că pentru constituirea unui birou sunt necesare 6 posturi, ar fi mai bine dacă am
extinde asocierea şi cu comuna Şcheia, pentru a se înfiinţa câte 2 posturi la fiecare din cele 3
primării. În termen de 60 de zile de la publicarea Legii nr. 339/2007 (07.12.2007) trebuie create
condiţiile necesare pentru anagjarea funcţionarilor publici sau personalului contractual.
Menţionez că salariul acestor funcţionari este majorat cu 75%.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: potrivit art. XVI din Legea nr. 161/2003, pentru
constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie. Din consultările
avute cu domnul ec. Ionel Spălăţelu, şeful serviciului de personal din cadrul Consiliului Judeţean
Iaşi, am concluzionat că pe lângă minimum 5 posturi de execuţie prevăzute de lege, trebuie să fie
desemnat şi un şef de birou, ceea ce conduce la ideea că biroul cuprinde de fapt un număr de 6
posturi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: dacă îmi amintesc bine, la şedinţa din decembrie am
propus urgentarea aplicării aceastei legi, imperios necesară, dacă ne propunem să accesăm
fonduri europene nerambursabile.
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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot acesta
se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al
optulea punct de pe ordinea de zi şi anume:
8.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia la asociaţia de dezvoltare
interacomunitară pentru servicii de salubrizare a municipiului Iaşi, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am primit o adresă de la primăria municipiului Iaşi prin
care ne solicită asocierea cu ei pentru servicii de salubrizare. Facilităţile ar fi accesul mai uşor la
finanţare nerambursabilă. De fapt este vorba de o asociere a comunei noastre cu municipiul Iaşi şi
alte localităţi în vderea constituirii „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de
salubrizare” în scopul implementării şi dezvoltării unui sistem comun pentru prestarea serviciilor
de salubrizare şi gestionarea acestuia de către S.C. SALUBRIS S.A. Iaşi, ca operator regional,
prin delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor de salubrizare de către membrii asociaţi,
precum şi participarea, ca acţionar la capitalul social al acestui operator în cotele şi cuantumul ce
va fi convenit ulterior.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: pe lângă avantaje, care sunt dezavantajele?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: singurul depozit şi operator licenţiat fiind în Iaşi nu prea
avem de ales. Să pornim o astfel de activitate de la zero şi pe cont propriu, vă închipuiţi ce şanse
am avea cu posibilităţile noastre.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: în spiritual prevedrilor legii administraţiei publice locale
republicată şi al celei privind descentralizarea, va trebuie să ne obişnuim de acum cu punerea
accentului pe asociaţiile de dezvoltare intracomunitară. Numai aşa se crează premizele accesării
de fonduri europene nerambursabile, pe bază de proiecte întocmite în comun de administraţiile
publice locale, judeţene şi centrale.
Potrivit art. 25 din Legea cadru a descentalizării nr. 195/2006:
“Autorităţile administraţiei publice de la nivelul comunelor
şi oraşelor exercită competenţe partajate cu autorităţile
administraţiei publice de la nivelul judeţelor, în cazul
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furnizarii unor servicii de utilităţi publice prin intermediul
operatorilor regionali.”
Potrivit art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată:
“asociaţiile de dezvoltare intercomunitara sunt definite ca
structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept
privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile
administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori
furnizarea în comun a unor servicii publice”.
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 proiectul de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot acesta
se aprobă cu unanimitate de 13 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.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: în legătură cu încheiera unui contract de prestări
de servicii pentru situaţii de urgenţă, vă informez că avem o solicitare din partea comunei
Grajduri pentru încheierea unui astfel de contract. Vă mai întreb o dată dacă vă exprimaţi acordul
cu privire la preţul contractului care s-a propus anterior de 5.000 lei/anual.
În urma supunerii la vot acesta se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
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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