ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 03.05.2008, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
331/30.04.2008, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local, prin suplimentarea cu suma de 120
mii lei potrivit H.G. nr. 364/2008, -iniţiator primarul comunei ;
2.-Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
crt.
1
ANECULĂESEI
2
AŞTEFANEI
3
BĂTRÎNICĂ
4
BUSUIOC
5
DARABANĂ A.
6
DARABANĂ V.
7
HARASIM
8
IFTIME
9
MIHĂILĂ
10 NETCĂ
11 ONUŢĂ
12 POPA
13 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 local Harasim Ştefan 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 şi propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri pe lângă ordinea de zi pe care o cunoaşteţi,
mai avem o adresă de la D.G.F.P. Iaşi prin care se solicită diminuarea cheltuielilor pentru burse cu suma
de 3,9 mii lei de la capitolul 011.02.02.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi, cu
includerea şi a propunerilor de ultimă oră ale primarului comunei..
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Harasim Ştefan, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local, prin suplimentarea cu suma de 120
mii lei potrivit H.G. nr. 364/2008, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă informez că prin H.G. nr. 364/2008 ne-a fost suplimentat
bugetul local cu suma de 120 mii lei pentru cheltuieli curente şi de capital. V-am convocat la şedinţa de
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astăzi pentru adoptarea hotărârii de modificare prin suplimentare a bugetului cu suma respectivă, sumă pe
care vă propun să fie defalcată astfel:
Pentru curăţenia din primărie care ştiţi că s-a făcut ne mai sunt necesare 20 mii lei la capitolul
cheltuieli bunuri şi servicii administraţie locală;
Pentru învăţământ la capitolul cheltuieli bunuri şi servicii învăţământ ne trebuie 40 mii lei, din care
30 mii lei pentru decontarea tichetelor cadou acordate personalului din învăţământ, respectiv 10 mii lei
pentru decontarea transportului cadrelor didactice navetiste.
De asemenea pentru iluminat şi reparaţii ne mai trebuie suma de 10 mii lei la capitolul cheltuieli
bunuri şi servicii de dezvoltare publică;
Pentru drumuri şi poduri vă propun alocarea sumei de 45 mii lei, iar ceea ce a mai rămas, adică
suma de 5 mii lei pentru cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.
Şi nu în ultimul rând aşa cum vă spuneam se impune diminuarea cheltuielilor pentru burse cu suma
de 3,9 mii lei de la capitolul 011.02.02.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă întreb domnule primar dacă au mai fost alocate şi alte sume de la
bugetul local pentru cheltuielile cu alegerile locale ?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da a mai fost alocată suma de 30 mii lei.
Domnul consilier Iftime Mihai: remarc că împărţirea sumei primite de la guvern este bună şi acoperă
nevoile curente ale primăriei şi ale şcolii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că datorită guvernului liberal am primit această sumă pentru
comuna noastră, iar domnul primar a împărţit-o pe capitole foarte bine.
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 Harasim Ştefan, propune discutarea celui de al doilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
2.-Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul membrilor consiliului
local.
Domnul consilier Iftime Mihai : v-aş întreba ce se mai ştie despre podul de la Lunca Rateş?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă pot informa că la podul despre care întrebaţi se lucrează în
continuare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: drumul de la Boroseşti ar fi necesar să fie întreţinut cu un
autogreder.
Domnul consilier Popa Ionel: ce se întâmplă totuşi cu iluminatul public, deoarece observ că se
aprinde foarte târziu seara şi se stinge tot foarte târziu dimineaţa.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da se cunoaşte acest aspect, dar probabil cineva umblă fără
drept la transformator.
Domnul consilier Busuioc Vasile: am observat că în satul Lunca Rateş iluminatul public a funcţionat
fără întrerupere o săptămână de zile, după care s-a stins şi nu mai funcţionează deloc.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am anunţat E.ON Moldova despre acest lucru, care venind la faţa
locului, au constatat că este defect contuarul, au oprit iluminatul pentru a remedia defecţiunea.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: am şi eu două nemulţumiri : prima cât priveşte iluminatul
public, consider că sunt bani cheltuiţi în zadar, este vreo persoană stabilită care răspunde de iluminatul
public din comună? Este trasă la răspundere dacă se întâmplă ca iluminatul să nu funcţioneze? Adoua
nemulţumire este aceea despre gestiunea pietrişului care se distribuie pentru refacerea drumurilor. Este
cineva care asistă la primirea cantităţilor de pietriş?, asistă cineva la încărcare şi descărcare?
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Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun să se constituie o comisie de recepţie din care să facă
parte măcar un consilier.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă înformez că domnul viceprimar se ocupă de recepţionarea
maşinilor cu piatră. Calculul tonajului se face ca o medie, pentru că unele maşini sunt încărcate cu cupele şi
sunt mai pline altele mai goale.
Domnul consilier Harasim Ştefan: este necesar să fie vidanjat veceul de la iarmaroc şi să se facă un
altul în acelaşi perimetru. Mă întreb ce se întâmplă cu coşurile de gunoi care lipsesc cu desăvârşire, pentru
că s-a tot discutat despre asta, am fost informaţi că sunt făcute dar nu înţeleg de ce nu s-au montat până în
prezent.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: mă întreb dacă există vreo propunere pentru achiziţionarea
unui buldozer ? Se pot închiria serviciile maşinilor de vidanjare a veceurilor, a maşinii de pompieri şi a
buldozerului. Cum se justifică motorina consumată dacă se închiriază utilajele persoanelor fizice?
Domnul consilier Harasim Ştefan: unde se parchează vidanja ? Ştie cineva când vine şi când pleacă
acest utilaj?
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vidanja se parchează într-o curte la familia Burghelea
Virgil, din lipsa spaţiului propriu pentru parcare şi trebuie să fie supravegheată.
Domnul consilier Popa Ionel: mă întreb cine umblă cu maşina primăriei, cine o foloseşte şi în ce
scopuri?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: după cum bine cunoaşteţi, autoturismul primăriei este folosit de
primar şi viceprimar în interes de serviciu. Deasemeni vidanja a fost verificată tehnic şi urmează să-i facem
un ţarc în perimetrul curţii de la primăria veche.
Domnul consilier Harasim Ştefan: întradevăr în ambele cazuri este vorba de gestionarea fondurilor
publice şi trebuiesc bine gestionate.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: ce măsuri iau autorităţile dacă utilajele sunt folosite în
scopuri personale şi cum se poate identifica dacă aceste autoturisme şi autospeciale sunt folosite de alte
persoane fără drept?
Domnul consilier Harasim Ştefan: domnul primar ar trebui să nominalizeze persoanele care lucrează
pe aceste utilaje, să stabilească un tarif ori cu ora ori cu cursa pentru a se face ordine în această privinţă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sunt stabilite persoanele de care vorbiţi, utilajele sunt bine
gestionate, nu se plecă în cursă fără ştirea conducerii.
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, Ştefan HARASIM

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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