ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 28.02.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 169/22.02.2008, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare
din 31.01.2007 şi celei extraordinare din 08.02.2008, -iniţiator primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărîre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, -iniţiator primarul
comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Autospecialei P.S.I. tip
APCT, către - alt consiliu local din judeţul Iaşi, care va solicita în mod expres acest
transfer, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre acordarea ticetelor cadou personalului feminin din
aparatului de specialitate al primarului comunei, cu ocazia zilei de 8 Martie 2008, -iniţiator
primarul comunei ;
5.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, 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.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local 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.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri pe lângă ordinea de zi pe care o
cunoaşteţi, pentru că d-na Rozica Tiţă doreşte să ne propună asocierea pentru accesarea unor
proiecte cu finanţare internaţională. La diverse vom discuta mai detaliat această solicitare.
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 proceselor verbale ale şedinţei ordinare din
31.01.2007 şi celei extraordinare din 08.02.2008, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului secretar.
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 constant,
procesele verbale sunt afişate la afişierul din holul primăriei, 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 proceselor 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 pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea punctului 2
de pe ordinea de zi şi anume:
2.- Proiect de hotărîre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am invitat şi şeful de post la şedinţa de astăzi, dar fiind
singur şi având probleme cu un deces chiar, se pare că mai întârzie. Dar legislaţia nu s-a schimbat
de anul trecut şi mă refer la Legea nr. 333/2003 actualizată. Domnul viceprimar vă poate detalia
mai bine şi Planul de pază.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: Legea nr. 333/2003, privind paza
obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, actualizată, prevede executarea serviciului de
pază în 2 variante: prin caporal de schimb sau prin societăţi de pază cu care trebuie încheiat
contract. În Planul de pază anexă la proiectul de hotărâre am reactualizat cuantumul
sancţiunilor, taxelor pentru cei care optează să plătească, rămâne să apreciaţi şi
dumneavoastră cuantumul acestora pe marginea propunerii noastre. Alte modificări ale
planului de pază de anul trecut nu au fost necesare. Dacă ar fi fost prezent şeful Postului de
Poliţie, domnul Curcudel Mihai, ar fi putut prezenta cum ne-am obişnuit şi o sinteză a
activităţii de ordine publică. Nefiind posibil astăzi, această sinteză poate fi prezentată şi la o
altă şedinţă.
Domnul consilier Harasim Ştefan: ştim că în şedinţele din anii anteriori am discutat despre
dotările personalului de pază (lanternă, fluier, costume, banderole, ş.a.) văd că suntem în 2008 şi
nu s-a făcut nimic în acest sens. Probabil că nu toţi fac serviciul de pază. Am discutat de acele
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echipe care să patruleze pe perioada recoltării culturilor agricole. Sunt nişte întrebări la care
trebuie să le găsim răspuns.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: personalul de pază ţine legătura cu şeful postului
de poliţie pe care îl informează despre constatările avute în teren.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: vreau să vin şi eu cu o propunere. În alte comune s-a
decis ca după anumite ore toamna să nu se mai circule cu căruţele. Eu zic că această prevedere
trebuie prinsă în planul de pază şi să stabilim orele despre care am vorbit. Furturile se înlesnesc
de circulaţia căruţelor.
Domnul consilier Netcă-Liviu Daniel: cum credeţi că vor fi sancţionaţi cei care vor circula
totuşi pe drumurile comunale?
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dumneavoastră vă convine să se perpetuie posibilitatea
furturilor din recoltă? În tehnica furtului sunt specialişti. Câte furturi de acestea s-au descoperit
anul trecut?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Dintotdeauna pază obştească s-a făcut. Asta nu
înseamnă că se pot evita toate furturile. Cred că paznicul are menirea de a preveni furturile mari.
El este primul care poate depista şi o calamitate şi poate să ne anunţe din timp. Oricum furturile
de animale nu pot fi eradicate în toate cazurile. Măcar această pază trebuie executată. Cât priveşte
interdicţia circulaţiei pe drumurile publice aceasta nu este uşor de nuanţat, pentru că sunt situaţii
de urgenţă, când trebuie să se deplaseze cu un bolnav, sau la o altă urgenţă din aceasta şi nici nu
este constituţional să împiedicăm libera circulaţie a persoanelor. În anumite sate lumea este mai
liniştită, dar sunt şi persoane care provoacă diverse situaţii pe care trebuie să le soluţionăm. E clar
că nu este un sistem de pază prea eficient. Eficienţa ar deriva din alocarea fondurilor necesare
asigurării cu personal contractual într-un eventual serviciu de pază. Avem o comună cu diverse
situaţii dacă e să ne referim numai la piaţa pe care o avem. Îl avem pe Chiriac Radu şi fratele său
care ne-a creat probleme. La Lunca Rateş sunt cel puţin 2 care sunt veniţi de la puşcărie, şi ne
crează probleme. Poliţia îi ştie îi şi bănuieşte dar nu poate prezenta probe în încriminarea
acestora. I-a chemat la poliţie şi nici nu au vrut să dea declaraţie. Mai mult au solicitat să se
încheie proces verbal cu martor din care să rezulte că nu înţeleg să dea declaraţii, ca să vedeţi cât
de bine cunosc codul penal. În ultimul timp este îmbucurător că s-au mai redus numărul
furturilor. Cel puţin 10 persoane din comună sunt închise pentru furturi, o parte sunt pleacţi în
străinătate. Asta-i situaţia cu care ne confruntăm. Poliţia îi prinde dare parchetul le dă drumul cu
mare uşurinţă. Am discutat şi ţin legătura cu şeful de post, domnul Curcudel Mihai, care fiind şi
om al satului altfel cunoaşte problematica. Apropo de furtul porţilor unei femei bătrâne, acesta
are informaţii despre autori, dar nu reuşeşte să producă probe. Cât priveşte dotarea, personalul de
pază a avut banderole dar le-au distrus. Măcar pentru evenimentele mari este bine venit acest
serviciu de pază. Pentru agenţii economici aceştia au obligaţia să-şi asigure paza proprie. Cunosc
un caz de furt la un agent economic de 5 milioane de lei, care în urma reclamaţiei poliţia a
amendat tot agentul economic cu 30 milioane de lei pentru că nu şi-a asigurat paza proprie. Şi la
biserici trebuie luate măsuri de pază. Dacă am avea alarme la spaţiile comerciale ar fi reduse cu
mult şi furturile.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: problemele sunt foarte vechi şi eu nu văd eficientizarea
acestei acţiuni. Dacă ar fi după mine aş socoti câţi oameni sunt apţi de pază, aş stabili o taxă de
finanţare şi aş angaja personal din aceste fonduri. Dacă s-ar specializa câţiva oameni, aceştia ar
şti să acţioneze altfel. Nu putem să revenim la statul poliţienesc prin interzicerea circulaţiei. Ar fi
mai eficient acest mod de organizare.
Domnul consilier Iftime Mihai: şi eu aş dori să propun cam acelaşi lucru. N-am fost
inspiraţi la aprobarea bugetului să prevedem şi pentru pază o sumă, bineânţeles şi cu cofinanţarea
din partea cetăţenilor. Sunt sigur că am găsi personae calificate care în prezent fac naveta la
diverse firme de pază şi cred că le-ar conveni să nu mai facă naveta dacă ar avea un salariu
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asigurat pe plan local. O sumă relativ bine calculată pentru finanţare din partea cetăţenilor ar fi
benefică. Poliţia poate face o acţiune împreună cu aceste persoane, ar colabora şi ar fi mai
performant acest mod de organizare. E greu numai cu un poliţist la comună şi cu diverse persoane
mai puţin calificate, dar de regulă neputiincioase. Orice om dacă sa-r impune o sumă modestă ar
putea să o plătească, iar cei cu obiective sau instituţiile publice ar putea contribuie cu taxe diferite
pentru cofinanţarea serviciului.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: până se va putea organiza un astfel de sistem eu cred
că domnul Primar ar trebui să solicite personal la postul de poliţie atât cât este schema de
personal şi ulterior să aplicăm alt sistem de pază. Acum au autoturisme în dotare, propun să le
acordăm ca sprijin şi o anumită cantitate de benzină pentru a executa patrularea periodică în
zonele vulnerabile.
Domnul consilier Popa Ionel: oricum ar fi personalul de pază nu poate interveni, ei pot
anunţa eventual postul de poliţie.
Domnul consilier Harasim Ştefan: am socotit o sumă de 74 milioane de lei pe an dacă ar fi
să angajăm personal de pază.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: la întâlnirile pe care le-am avut pe sate s-a pus problema
ca toţi locuitorii beneficiari de pază să plătească. Ştiţi că tocmai bătrânii singuri sunt vulnerabili
şi tinerii solicită să plătească taxă de pază şi aceştia. În vechime se socotea pe fumuri (gospodării)
cum trebuie repartizată taxa. Discuţiile cu oamenii au fost de acest fel. Puteam să prevedem în
buget sume dar nu puteam rezolva integral problema.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: sigur că în nici o variantă nu se rezolvă integral, nu
vedeţi că de la bănci se fură şi acum.
Domnul consilier Iftime Mihai: domnul consilier Popa Ionel a propus să rămână acelaşi
system de pază, dar să venim cu un supliment de benzină la postul de poliţie şi măcar la 2-3 seri
să se patruleze pe anumite trasee din fiecare sat. Astfel s-ar mai descutraja furturile. Dar
deplasările să fie strict pe trasee bine stabilite, şi cu paznic însoţitor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ştiu că paradoxal în anumite momente poliţiştii se
plângeau că aveau de lucru la birouri şi nu reuşeau să consume cota de benzină alocată de
inspectorat. Noi deşi facem drumuri foarte des la Iaşi, nu consum mai mult de 100 litri de
motorină pe lună. Din cota noastră putem rupe 50 litri/lună şi pentru postul de poliţie. În acest caz
ar trebui o hotărâre a consiliului local pentru stabilirea acestei cote lunare pentru poliţie. Să
vedem de unde putem lua. De exemplu din sumele care se constituie ca taxă de pază iar din alte
surse, să fie din surse proprii autofinanţate. Nu de la piaţă, nu de la taxele speciale (adeverinţe).
Pentru că de la siguranţă şi ordine publică nu putem lua.
Domnul consilier Iftime Mihai: cred că şi de la piaţă putem lua circa 1 milion de lei vechi
pe lună. Să fie stabilitite traseele de patrulare de comun acord cu domnul Primar.
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 propunerile formulate se aprobă şi acest proiect de
hotărâre cu includerea cotei lunare de 50 litri de benzină pentru postul de poliţie, cu unanimitate
de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Autospecialei P.S.I. tip APCT,
către - alt consiliu local din judeţul Iaşi, care va solicita în mod expres acest transfer, iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: doresc să vă informez că în legătură cu autospeciala
veche din dotarea serviciului de pompieri, am avut diverse solicitări în acest sens, în final s-au
interesat vreo 7 comune, dar nimeni nu a a solicitat în mod expres acest lucru. Motiv pentru care,
am întrodus modificări ale proiectului de hotărâre în sensul că se va transfera la primul consiliu
local care solicită.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă sugerez să aveţi în vedere intenţia celorlalţi solicitanţi.
Dacă aceştia doresc să o valorifice la fier vechi, de ce nu am face noi valorificarea în acest mod?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în orice caz, transferul sau valorificarea autospecialei se
poate face cu avizul Inspectoratului judeţean Iaşi pentru situaţii de urgenţă.
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 acordarea ticetelor cadou personalului feminin din
aparatului de specialitate al primarului comunei, cu ocazia zilei de 8 Martie 2008, -iniţiator
primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului
primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: există această modalitate de a acorda anumite cadouri
de sărbători. Ca şi la Crăciun când am acordat astfel de tichete cadou de 200 lei pentru fiecare
salariat, m-am gândit că n-ar fi greşit ca şi de data aceasta să acordăm tichete personalului
feminin. De data aceasta avem 8 persoane şi mă gândesc la aceeaşi sumă. Dar vă propun să
stabilim de comun acord suma pentru tichete.
Domnul consilier Iftime Mihai: cred că şi pentru cadrele didactice ar trebui să ne gândim la
un astfel de cadou şi de ce nu şi pentru personalul bărbătesc care au femei acasă.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: dacă consideraţi dumneavoastră, domnule primar şi
aveţi şi sursa de finanţare eu cred că trebuie să fim de acord cu stimularea financiară a
personalului, mai ales ştiut fiind faptul că salariile sunt mici şi cerinţele foarte mari.
Domnul consilier Harasim Ştefan: cât priveşte suma, eu propun ca domnul primar să
stabilească în funcţie de numărul beneficiarilor şi de sumele disponibile.
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.- Diverse.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: legat de dicuţia cu World Vision. Am discutat despre
Măsura 3.2.2. „renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale”
presupune mai multe posibilităţi de proiecte. Dintre acestea 4 s-ar preta la specificul comunei
noastre:
-construcţia, modernizarea platformelor pentru depozitarea deşeurilor;
- construcţia şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti;
- înfiinţarea sau amenajarea spaţiilor de recreere: parcuri, spaţii de joacă, terenuri de sport;
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- amenajarea de pieţe, spaţii pentru târguri.
Doamna Crenguţa Bărbosu cu care ne-am întâlnit la o discuţie a ţinut foarte mult să ne
orientăm spre amenajarea pieţei pe care o avem în comună.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: eu propun o bază sportivă sau un cămin de bătrâni.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: să vă transmit cum s-a pus problema la întâlnirea la care
am participat. Eu am participat de la începutul discuţiei Doamna de la Bucureşti, s-a prezentat la
domnul primar care a primit-o cu fineţe. A spus că ei au făcut investiţia şi suntem proprietari ai
suprafeţei de 2 ha. Au apă curentă şi reţea electrică cu transformare a energiei la 380 V şi că a
investit 25.000 USD. Asta nu-i nimic, am întrebat ce s-a întâmplat cu promisiunea acelei
euroferme, aţi abandonat? A urmat abandonul centrului de însămânţări artificiale. Am întrebat de
ce s-au abandonat aceste proiecte la cadre d-na Crenguţa Bărbosu a răspuns că ei nu au mai avem
bani pentru a continua aceste investiţii. De fapt a venit însoţită şi de un proiectant, care ar trebui
să facă proiectul pe care noi să-l plătim pentru piaţă în special.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: am întrebat şi eu despre costuri. Ei vor să fie activi în
comuna Scînteia, să culeagă meritele în cazul unei reuşite pentru oricare din variantele de
proiecte. Nouă ne donează cu condiţie, iar noi trebuie să stabilim ce proiect vom face pe acest
teren.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dacă sunt 25.000 dolari, nu este mult, eu am experienţa
din 2004 când s-a trasat atunci investiţia ar fi fost 1 miliard de lei. Totuşi au întocmit studii, PUZ
care au costat într-adevăr destui bani. Ei acum doresc să ne doneze nouă pământul cu condiţia să
ne orientăm pe un proiect de modernizare a pieţei, sau pentru centru de zi pentru copii şi bătrâni.
Noi vom finanţa proiectarea, cheltuieli care sunt eligibile dacă proiectul va fi aprobat. Dar şi eu
m-aş orienta pentru o bază sportivă dacă terenul se pretează pentru aceasta. Pentru a încheia un
act de vânzare cumpărare cu noi ar fi cheltuieli prea mari la notariat, pentru că acest teren este
scos din circuitul agricol, are PUZ, şi bineânţeles valoarea de piaţă de acum este mai mare. Cred
că din acest motiv vor să procedeze la varianta donaţiei. Doresc să ni-l doneze cu condiţia
întocmirii unui proiect. Pe mpăsura 3.2.2. nu se finanţează construirea de cămine culturale ci baze
sportive.
Noi având drumul spre Ciocîrleşti am putea merge pe un proiect integrat care presupune cel
puţin 2 acţiuni de investiţii. Am putea cupla baza sportivă şi drumul pentru care cred că am putea
începe proiectarea. Pe această variantă de proiect finanţarea este de 100% şi se poate ridica la
suma de 2.500.000 Euro.
Trebuie să ne încadrăm până la 31.03.2008 pentru oricare din variante. Ar fi păcat să nu
încercăm nimic.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: în legătură cu ce spunea domnul consilier Iftime
Mihai, cred că are mare dreptate. Am fost invitaţi mai mulţi fermieri la Braşov de organizaţia
World Vision, la un schimb de experienţă. Consider că din păcate toţi străinii care vin la noi nu
încearcă decât să ne înşele. Vedeţi cazul Nochia şi altele asemenea. La Braşov am constatat că
mergeau în pierdere cu o fermă de lapte. Când am întrebat despre cause, nu am primit un răspuns
clar. Pe unii îi interesează doar să beneficieze de subvenţiile de la stat sau de la U.E.. Întâi trebuie
să ai proprietatea terenului. World Vision nu este neapărat cea mai importantă organizaţie din
punctual meu de vedere. Şi noi putem să încercăm proiecte fără ei. Iar despre firmele care se
angajează pentru proiectare, ştiu că în general cer 3-5% din valoarea proiectului.
Domnul consilier Harasim Ştefan: în toate cazurile cred că riscul este al nostru.
Domnul consilier Iftime Mihai: cea mai importantă problemă este cea de clarificare a
terenului au spus că ne-ar dona/vinde, aspect care este cu 2 tăiuşuri. Dacă noi luăm terenul facem
cheltuieli, investiţii urmând ca la urmă în cazul unei reuşite ei să vină să revendice
roadele(productele) ternului. E riscant. Ar trebui să facă un gest de caritate şi să ne transfere
dreptul de proprietate cu acte autentice şi necondiţionat.
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Domnul consilier Iftime Mihai: eu propun să ne vândă terenul prin act autentic.
Antecedentele lor demonstrează că nu prea au rezultate în ce au intreprins. Şi la donaţie sunt nişte
cheltuieli notariale mari.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: până acum nu am înţeles mare lucru. Dacă cei de la
World Vision nu mai au finanţe, ei au totuşi un teren cu care nu ştiu ce să facă. Dacă vor să ni-l
doneze de ce să nu acceptăm. Domnul Primar ar trebui să discute cu un specialist în contracte
civile iar ei ar putea să câştige la imagine prin însăşi această donaţie. S-ar putea să aibă dreptate şi
ceilalţi colegi dar să nu fie ceva ascuns în această eventuală asociere. În concluzie domnul Iftime
Mihai a spus că are dubii cu privire la donaţie. Aceasta să fie minuţios analizată înainte de a fi
semnată.
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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