ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 22.04.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
295/15.04.2008, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
27.03.2008, -iniţiator primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărîre privind aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investiţie
"Modernizare Drum Sătesc D.S. 322 Primărie – Gară pe o lungime de 0,751 km din comuna Scînteia,
judeţul Iaşi”, -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a
terenului în suprafaţă de 16 mp situat în intravilanul satului Scînteia, în curtea primăriei vechi,
pentru amplasarea unei staţii pluviometrice de către Direcţia Apelor Prut, judeţul Iaşi -iniţiator
primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local, prin majorarea veniturilor proprii
în scopul acordării tichetelor cadou personalului propriu şi personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Scînteia, judeţul Iaşi, iniţiator primarul comunei ;
5.- Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor cadou personalului din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei, -iniţiator primarul comunei ;
6.- Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor cadou personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Scînteia, judeţul
Iaşi, -iniţiator primarul comunei ;
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei pentru perioada
2007-2013, -iniţiator primarul comunei ;
8.-Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr. crt.
Numele
Prenumele
Apartenenţa politică
1
ANECULĂESEI
CONSTANTIN
P.S.D.
2
AŞTEFANEI
MIHAI
P.R.M.
3
BĂTRÎNICĂ
VIOREL
P.S.D.
4
BUSUIOC
VASILE
P.N.L.
5
DARABANĂ A.
MIHAI
P.S.D.
6
DARABANĂ V.
MIHAI
P.D.
7
HARASIM
ŞTEFAN
P.N.L.
8
IFTIME
MIHAI
P.N.L.
9
MIHĂILĂ
NELU
P.S.D.
10
NETCĂ
LIVIU-DANIEL
P.S.D.
11
ONUŢĂ
IOAN
P.P.C.D.
12
POPA
IONEL
P.D.
13
TAGARCEA
CONSTANTIN
P.D.
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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 vă prezint ordinea de zi pe care dealtfel o
cunoaşteţi de la şedinţele pe comisii. Dacă dumneavoastră mai aveţi şi alte propuneri rămâne să le
discutăm.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Harasim Ştefan, propune discutarea primului punct de pe ordinea de
zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
27.03.2008, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se supune
aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea
acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. Cunoaşteţi de asemenea că în mod constant,
procesele verbale sunt afişate la afişierul din holul primăriei, iar oricine poate consulta procesul verbal şi din
dosarul de şedinţă şi chiar şi pe pagina de internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţiuni 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.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Harasim Ştefan, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi
şi anume:
2.- Proiect de hotărîre privind aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investiţie
"Modernizare Drum Sătesc D.S. 322 Primărie – Gară pe o lungime de 0,751 km din comuna Scînteia,
judeţul Iaşi”, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: consider că nu trebuie să vă mai spun despre drumul pe care îl
ştiţi. Este o propunere mai veche a noastră pentru asfaltarea acestui drum. A fost întocmită documentaţia,
caietul de sarcini proiectul tehnic, dar trebuie să fie aprobat de consiliul local. Din discuţiile avute cu
cetăţenii am concluzionat că este necesar să continum asfaltarea până la cimitir, printr-o mică prelungire.
Vom asfalta şi aleea betonată din faţa cântarului şi 100 m până la cimitir, valoarea totală este de 479 mii lei.
Am anunţat deja licitaţia electronică, este important să grăbim puţin lucrurile pentru a prinde timp frumos.
Poate reuşim să comandăm şi tichetele pentru cadrele deidactice.
Am vrut să fie acest drum asfaltat, opentru că traficul la piată este aglomerat după cum ştiţi, este
mizerie, altfel se va menţine curăţenia având asfalt. Este trafic de maşini grele cu materiale de construcţii,
cu cherestea. Fiind asfaltat sigur că se va schimba situaţia. Iniţial am vrut să betonăm dar specialiştii au
apreciat că ar fi mult mai scump şi mai puţin calitativ. Navetiştii s-ar bucura de acest drum trebuie şi rigole
de scurgere pe ambele sensuri, dacă nu construim rigole de scurgere betonate va avea un aspect de drum
neterminat. Se va pune asfalt cu 5,5 m mai lat decât un drum stas. Lăţimea va fi de 6 m iar în deal 1,4 m.
Cam astea sunt câteva date pe care am dorit să vi le prezint despre acest proiect.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: ce valoare proiectul ?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: 479 mii lei.
Domnul consilier Iftime Mihai: aţi întocmit deja proiectul ? cu ce firmă ?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Da, cu firma S.C. Horand Company S.R.L. Iaşi.
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Din experienţă proiectarea se face un picuţ mai mare, sunt nişte marje consacrate de care se ţine
seama.
Domnul consilier Iftime Mihai: ar fi bine ca un an de zile să se mai pună nişte piatră în piaţă, până se
va moderniza piaţa, ca să nu se care noroiul pe asfalt. Sunt nişte zone mai joase unde stă apa şi se
formează noroi. Pentru a nu se mai cheltui ulterior cu beton sau chiar asfalt. Totuşi la lungimea de 761 m
suma este mare, cel puţin aşa mi se pare mie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr este scump asfaltul dar betonul este şi mai scump. În
piţă s-a pus anul trecut 250 mc, şi totuşi trebuie pus mereu, va trebui să fie modernizată într-o etapă
ulterioară. Ştiţi foarte bine că am început cu piaţa, cu căminul cultural să le introducem pe proiecte dar neam concentrat pe proiectul integrat cu drumul şi cu utilaje. Pot să vă spun că şansele au crescut în ce
priveşte proiectul depus. Chiar ieri am fost în teren cu firma de consultanţă şi au fost foarte mulţumiţi de ce
au constatat, se pare că proiectul va fi eligibil.
Domnul consilier Iftime Mihai: era vorba să asfaltăm şi spre Boroseşti.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: a fost reactualizat proiectul în conformitate cu H.G. 28/2008, a
fost necesar să ne încadrăm într-un anumit plafon. La drum nu vor fi rigole betonate pe toată lungimea
drumului, ca să ne încadrăm în 2.500.000 euro. Am urmărit să acumulăm mai multe puncte pentru a fi
eligibil. Avem un buldoexcavator şi alte utilaje. A ieşit o medie a costului asfaltului de 8.400 lei/km la DC 63.
Domnul consilier Harasim Ştefan: este normal ca la ieşirea din piaţă să fie pietruit.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: vă rog domnule primar să se spună la morar să-şi pună un sac
de colectare a pulberilor, pentru că mereu se face mizerie în jurul morii.
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 şi având în vedere punctele de vedere formulate proiectul de hotărâre se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a
terenului în suprafaţă de 16 mp situat în intravilanul satului Scînteia, în curtea primăriei vechi,
pentru amplasarea unei staţii pluviometrice de către Direcţia Apelor Prut, judeţul Iaşi -iniţiator
primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este o adresă de la Direcţia Apelor Prut . Nu este o noutate pentru
noi, suntem rugaţi să punem la dispoziţie 16 mp pentru amplasarrea staţiei pluviometrice. Este vorba de un
teren din domeniul public, pentru care vă solicit aprobarea.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: vin să instaleze aparate care vor citi informaţii de pe satelit.
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.
Întrucât nu sunt formulate obiecţii contrare cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar,
în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Harasim Ştefan, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi
şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local, prin majorarea veniturilor proprii
în scopul acordării tichetelor cadou personalului propriu şi personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Scînteia, judeţul Iaşi, iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: şi conducerea şcolilor trebuie implicată în această discuţie. Am
acordat buget instituţiilor de învăţământ de 1 miliard de lei. Dacă la momentul acesta ar fi prins aceste
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cheltuieli în bugetul dumnealor nu am fi avut aceste discuţii. Banii s-au dat la nivel de şcoli, dar nu a fost
înţelegere. Am considerat că măcar acum de paşte să acordăm un sprijin financiar. Nu se rectifică bugetul
în interior în trimestrul I, şi II decât pe venituri proprii. Să nu umblăm la cote. Singura cale de a acorda
tichete cadou cadrelor didactice este să mărim veniturile. Contabilul are dreptate că este o mărire artificială.
Dar acum bugetul se împarte pe cele 3 criterii: gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, numărul
de populaţie, suprafaţă unităţii administrativ teritoriale. Aici vom avea ceva repercursiuni. Cei care au
acordat tichete până acum au fost catolicii în procent de 8% pe judeţ. Sunt foarte puţini în judeţ care au
fonduri pentru tichete, 12 localităţi din care 3 oraşe şi comune cu peste 8.000 locuitori. Noi avem 7 sate la
distanţă unele de altele suntem puţin defavorizaţi la alocarea bugetului.
Dacă era un pic de bunăvoinţă din partea şcolii ar fi putut lăsa câteva sute de milioane pentru
tichete. Cât priveşte consumul cu combustibilulacesta a scăzut sub jumătate faţă de anii precedenţi. Dar se
mai pot găsi şi alte soluţii pentru a se acorda tichete de vreo 4 ori pe an. Legislaţia permite acordarea
tichetelor, minim 150 lei max 500 lei.
Domnul consilier Iftime Mihai (Director Şcoală): n-ar fi trebuit să orientaţi discuţia ca pentru
campania electorală. Noi am fost de acord cu tot ce aţi propus, chiar dacă aţi avut unele trucuri ieftine. Dar
să faceţi afirmaţii ieftine, nu este în regulă. D-vs. aveţi scenarii fără să consultaţi documentele. Vă amintesc
că sumele sunt altele. Până la urmă ne-aţi alocat peste 1 miliard, a mai fost suplimentat cu alte 300
milioane de lei bugetul pentru şcoli. Împărţirea pe trimestre s-a făcut, iar acum mai avem o sumă mică de
60 milioane de lei. Am folosit pentru combustibi, şi suntem încă datori din aceste motive. Când s-a discutat
despre tichete anterior, am spus că trebuie să găsim sume şi pentru şcoală. Şi nu am cerut sume mari. Tot
aşa aţi spus, că lăsaţi, că o să mai fie rectificări buegetare, poate M.Ed.C. o să vină cu sume pentru şcoli.
Eu am spus că dintr-un miliard de lei nu este cu ce face treabă. Ori eu nu am cum să fac nimic. Din această
sumă nu am cum să dau şi tichete cadou.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: defalcarea sumelor vine de la guvern.
Domnul consilier Iftime Mihai: tebuie găsite soluţii pentru cele mai importante momente, poate vor
veni fonduri şi pe filiera M.Ed.C. cine ştie. Dacă nu avem fonduri, nu văd cum putem rezolva toate
problemele.
Sunt profesorii care invaţă fiii satului, nu cred că aveţi ce le reproşa cadrelor didactice. Apoi nu vă
mai comparaţi cu alte localităţi că este firesc să fie bugete proporţional cu criteriile stabilite. Contabilul
spune că nu sunt posibilităţi, dar dacă dvs. consideraţi că trebuie să facem ceva pentru cadrele didactice,
trebuie să găsim soluţii.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: calculul meschin… dacă aş fi făcut calculul aş fi zis că pentru 30
de persoane, cei mai mulţi locuiesc în comună, dar votează şi soţul…
Domnul primar Fănică Săcăleanu: „omul gospodar î-şi face iarna cal”, combustibilul putea să fie
cumpărat din vară şi nu abia acum în primăvară cu preţ mai mare. De ce nu a-ţi plătit combustibilul luat în
octombrie şi noiembrie?
Domnul consilier Iftime Mihai: am spus că directorul a dat telefoane la P.E.C.O. Iaşi ŞI Vaslui. Până
la urmă am adus de la Neamţ, călcând legea pentru că o maşină de combustibil trebuie să aibă o
încărcătură mai mare decât 10 tone cât ne-a adus nouă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: a-ţi auzit de fondul de rulment? S-au luat videoproiectoare care
nu erau priorităţi.
Domnul consilier Iftime Mihai: videoproiectoarele au fost decontate în luna februarie anul curent.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dar banii au fost pentru combustibil aşa cum s-a discutat în
şedinţă. Trebuie să ţineţi banii în fondul de rulment.
Domnul consilier Iftime Mihai: avem în jur de 70 de persoane care ar trebui să primească tichete.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: să mărim încasările sau să luăm de la buget. Putem încasa
sumele, sau să vedem de unde putem lua 120 mil?
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: dacă nu aveam soluţii nu înscriam proiectul de hotărâre pe
ordinea de zi a şedinţei. Dar gândiţi-vă că nu putem la nesfârşit să asigurăm finanţarea. Până la urmă în
discuţiile cu domnul Iftimie a spus că este destul 50.000 lei pentru combustibil.
Domnul consilier Iftime Mihai: nu este real……..îmi revine 100.000 lei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: începând cu trimestrul III se pot face rectificări, atunci vom vedea.
Se măresc veniturile acum pentru acordare de tichete cu 125 milioane.
Domnul consilier Iftime Mihai: să mărim bugetul cu 200 mil. pentru a se acorda în valoare de 200 lei
tichete cadou pentru fiecare persoană.
Domnul contabil Ungureanu Dinu: ar trebui să majorăm în scripte bugetul, dar realizări nu se ştie
dacă o să avem. Anul trecut am realizat încasări din ce ne-am propus în procent de 87%.
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, Harasim Ştefan, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi
şi anume:
5.- Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor cadou personalului din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cu ocazia sărbătorilor de paşte, consider că trebuie să acordăm
tichete cadou şi personalului din aparatul propriu. Vă propun să acordăm în mod egal tot ca la cadrele
didactice aceeaşi sumă de 200 de lei pentru fiecare. Chir ieri s-a publicat O.U.G. nr. 43/2008 pentru
modificarea O.U.G. nr. 37/2008, care prevede posibilitatea acordării acestui gen de sprijin financiar de către
instituţiile publice în limita veniturilor proprii încasate. Având în vedere că dispunem de fondurile necesare,
vă rog să fiţi de acord cu acest 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.
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, Harasim Ştefan, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi
şi anume:
6.- Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor cadou personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Scînteia, judeţul
Iaşi, -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de ce s-a discutat practic la proiectul anterior, prin care
suplimentăm veniturile, tocmai în scopul acoperirii financiare a acestor cheltuieli. Consider că discuţia s-a
purtat deja cu care aţi fost de acord.
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, Harasim Ştefan, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi
şi anume:
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei pentru perioada
2007-2013, -iniţiator primarul comunei.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem o solicitare mai veche în acest sens dar nu avem o hotărâre
de aprobare a strategiei de dezvoltare pe termen mediu, chair dacă am întocmit-o. Vă prezint proiectele la
care ne-am gândit. Printr-o H.G. avem alocat suma de 1.200 mii lei pentru utilităţi la Tufeştii de Sus. În viitor
comuna Ţibăneşti va înfiinţa S.P.C.L.E.P. lucru care ar însemna că ne va rupe la jumătate numărul de
lucuitori arondat în prezent la acest serviciu din cele 10 comune. E posibil ca strategia să sufere modificări
şi completări. Este bine să aprobăm o strategie pentru că se cere la proiecte cu finanţare internaţională.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: ca o gândire de perspectivă, consider că sunt lucruri bune puse pe
hârtie. Dar să nu confundăm strategia cu planul de dezvoltare. Sigur că sunt de acord cu ce s-a prezentat.
Domnul consilier Iftime Mihai: la redactarea acestei strategii aveam senzaţia că sunt lucruri pe care
n-am fost atent dacă s-au prins cămine culturale şi biserici. Să adăugaţi şi acestea dacă nu sunt cuprinse.
Pot apărea oportunităţi şi atunci se pot realiza. În rest sunt de acord cu toate.
Domnul consilier Popa Ionel: sunt de acord, dar să vedem ce se poate realiza.
Domnul consilier Darabană A. Mihai: să promovăm imaginea comunei. Noi să găsim cum să vedem,
să ne gândim foarte bine că, contează foarte mult.
Domnul consilier Iftime Mihai: există pagina de internet a comunei şi domnul secretar cu domnul
profesor Vitel au făcut promovarea deja.
Domnul consilier Iftime Mihai: să facem pe site-ul nostru o prezentare a ceea ce se poate face.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: o să mai aducem actualizări la strategie, dar bisericile nu putem
noi să le modernizăm. Am acordat câte 5.000 lei pentru fiecare parohie. Ca să promovezi un proiect,
sumele sunt pe investiţii şi nu din cheltuieli curente. Pentru a promova un proiect cu ridicare topo studiu
geo, expertiză ajune la câteva mii de euro. Această finanţare va fi eligibilă. E clar că nu putem prin consiliu
local să facem un proiect de acest gen. Se face de către parohie. Am discutat acest lucru cu firmele de
consultanţă şi de proiectare. Prin măsura 3.2.2. nu se poate altfel. Să găsească preoţii soluţii în acest sens.
Sunt proiecte care pot fi eligibile dar trebuie întocmite. Acum 2 luni a fost o comisie care a văzut biserica,
Boroseşti şi Scînteia, iar acum vrea să vadă Conacul Tăutu, care acum este administrat de spitalul Socola.
După puţine discuţii pe marginea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de
hotărâre se aprobă cu 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Busuioc Vasile, propune discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi şi
anume:
8.-Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Harasim Ştefan, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu am spus că trebuiau şi preoţii invitaţi când li s-a acordat câte 5 mil.
A rămas să se mai discute. Aflu că s-a alocat deja la Ciocîrleşti şi Scînteia.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: să se pună piatră şi pe drumul de la cimitirul nou.
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, HARASIM ŞTEFAN

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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