ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 27.03.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 210/20.03.2008, cu următoarea ordine
de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.02.2008, -iniţiator
primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărîre privind reactualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţie
"Modernizare Drum de utilitate publică D.C. 63 ce traversează pe o distanţă de 10,20 km satele Lunca Rateş –
Boroseşti – Scînteia – Rediu, din comuna Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului pentru executarea lucrării de investiţie
"Modernizare Drum de utilitate publică D.C. 63 ce traversează pe o distanţă de 10,20 km satele Lunca Rateş –
Boroseşti – Scînteia – Rediu, din comuna Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind organizarea şi defăşurarea păşunatului pe anul 2008, -iniţiator primarul
comunei ;
5.- Proiect de hotărâre privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţii în anul 2008, -iniţiator primarul
comunei ;
6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei de concesionare a terenului intravilan
pe care este edificată constucţia “Magazin Ciocîrleşti”, -iniţiator primarul comunei ;
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei de concesionare a terenului şi a unui
spaţiu de la fosta casă de naşteri, -iniţiator primarul comunei ;
8.- Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la şi de la
locul de muncă , -iniţiator primarul comunei ;
9.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2008, -iniţiator
primarul comunei ;
10.-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.
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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 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 Biserica Creştin Baptistă-Ciocîrleşti, formulată de pastorul Achirei Liviu-Dumitru, care solicită aprobare
pentru folosirea a 30 mp din islazul comunal pentru a fi parcate atelajele celor care participă la serviciul divin al bisericii.
Motiv pentru care vă propun să atribuim cu titlu gratuit respectiva suprafaţă, care nu afectează substanţial păşunatul.
Prin cerere, pastorul se angajează să cureţe şi să întreţină această suprafaţă de păşune pentru o cât mai bună utilizare
în scop de parcare.
De asemenea, pentru promovarea proiectului de modernizare a drumului communal D.C. 63, de fapt pentru a primi aviz
“conform” la documentaţia se o vom depune la A.P.I.A.Iaşi avem nevoie urgentă de promovarea proiectului de hotărâre privind
infiinţarea serviciului public de dezăpezire şi întreţinere drumuri, rigole, spaţii verzi şi alte spaţii publice.
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 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 28.02.2008.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se supune aprobării
procesul verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles 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, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi şi
anume:
2.- Proiect de hotărîre privind reactualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţie
"Modernizare Drum de utilitate publică D.C. 63 ce traversează pe o distanţă de 10,20 km satele Lunca Rateş –
Boroseşti – Scînteia – Rediu, din comuna Scînteia, judeţul Iaşi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: după cum ştiţi prima variantă a Studiului de Fezabilitate a fost cea din martie
2006. Dar pentru că s-a publicat H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, trebuie reactualizat şi însuşit de către dumneavoastră. S-a mai cheltuit
evident 3.000 lei cu această actualizare. De data aceasta s-a făcut şi analiza cost-beneficii, astfel încât studiul de
fezabilitate este mai complex acum. Cu un exemplar a plecat viceprimarul la Bucureşti pentru obţinerea unui aviz de la
Inspectoratul General de Stat în Construcţii, celelalte 2 exemplare după aprobarea de către dumneavoastră vor fi depuse
la firma de consultanţă pentru a fi analizate . Trebuie să facem în aşa fel să le punem cap la cap şi să le depunem la
SAPARD.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: se înţelege că trebuie să aprobăm noul studiu de fezabilitate în forma
actualizată, pentru care mă declare de acord.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: este foarte bine că se reuşeşte depunerea proiectului pentru obţinerea
finanţării şi nu cred că se poate opune cineva la acest proiect de hotărâre.
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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 se aprobă şi acest proiect de hotărâre cu
unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului pentru executarea lucrării de investiţie
"Modernizare Drum de utilitate publică D.C. 63 ce traversează pe o distanţă de 10,20 km satele Lunca Rateş –
Boroseşti – Scînteia – Rediu, din comuna Scînteia, judeţul Iaşi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba că în Ghidul solicitantului este prevăzută pe lângă foarte multe
avize şi această H.C.L. Pentru edificare vă prezint o serie din acestea: angajamentul de a asigura exploatarea
drumurilor, investiţia face parte din strategia de dezvoltare a comunei pe care o avem, angajamentul de a asigura
cheltuielile de mentenanţă a proiectului, avizul tehnico-economic al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Trebuie punctate câteva cerinţe: că proiectul se încadrează, este necesar si oportun, este conform certificatul de
urbanism şi autorizaţia de construire.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: ştiind că anul acesta am alocat o sumă frumuşică pentru drumuri, aş vrea să
ştiu cam în cât timp se poate cunoaşte dacă acest proiect va primi finanţarea.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr întrebarea este bună. Vă informez că se va mai interveni pentru a
modifica puţin alocaţiile bugetare. Înainte de reactualizarea studiului erau în discuţie 9 km de drum, iar acum este vorba
de 10,50 km. Am discutat cu proiectantul şi am ajuns la această soluţie. Valoarea proiectului fiind unul integrat este de
2.500.000 Euro fără TVA, din care 10% reprezintă contravaloarea utilajelo. Pe măsura 3.2.2. nu se pot depune simultan
2 proiecte de către aceeaşi autoritate locală. Mai ales că proiectul este de tip integrat.
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 organizarea şi defăşurarea păşunatului pe anul 2008.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: păşunea este arendată, pentru a se primi subvenţii. Dar totuşi trebuie să
stabilim un mod de organizare a păşunatului şi în aceste condiţii. Nu se vor mai încasa taxe de la proprietarii de animale.
Trebuie să aprobăm un Plan de măsuri, pe care l-a întocmit viceprimarul. Trebuie să organizăm o acţiune de curăţare a
păşunilor de muşuroaie şi spini, de fertilizare cu îngrăşăminte chimice.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: ar trebui să ţinem şedinţe pe sate pentru a populariza aceste măsuri stabilite
de consiliul local. Există unele discuţii cu privire la cei care au arendat păşunea. Unii spun că se consideră patroni şi ei
vor dispune cât să se plătească păşunatul. Am considerat că trebuie să vă aduc la cunoştinţă ceea ce se discută în sat.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: vă contraziceţi singur, că a inceput deja păşunatul.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: problemele sunt cunoscute. Sunt aceleaşi din fiecare an. O parte dintre
cetăţeni sunt nemulţumiţi că ceilalţi au început deja păşunatul. Sunt cunoscuţi cei care sunt mai încăpăţânaţi. Dar în
general se ştie şi locul pentru păşunatul vitelor sau al ovinelor şi data începereii păşunatului. Iar cât priveşte arendarea,
se poate să mai fie opinii diverse, dar asta nu înseamnă că nu avem ac de cojocul acelora care nu se conformează
măsurilor dispuse de consiliul local. Ei vor trebui să dea o seamă cu privire la cheltuirea subvenţiilor. E vorba de circa
70.000 lei, care este o sumă importantă şi vom urmări să se facă ceva cu aceşti bani. Nu-i vom lăsa la latitudinea lor. S-a
găsit această variantă, dar ar fi fost mai bine să permită legea să primim noi subvenţiile. De problema aceasta s-a ocupat
viceprimarul anul trecut. Iar cu îngrăşământul, preţul aproape s-a dublat. Acum avem 70 de saci (3.500 kg). Iar satele
care vor beneficia anul acesta sunt: Tufeştii de Sus, Bodeşti, Ciocîrleşti şi Lunca Rateş. În celelalte sate a fost fertilizat
anul trecut. Iar la Ciocîrleşti am dat câte 10 saci, deci nu o cantitate suficientă. Este şi un sat care achită integral taxele
de păşunat. Probleme mari nu sunt după părerea mea.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: pot să vă informez că şi datorită secetei de anul trecut efectivele de animale din
comună au scăzut cu circa 30%.
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Domnul consilier Darabană V. Mihai: pădurarul s-a exprimat că nu vor mai pemite accesul prin pădure al ovinelor.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: iată că acum puneţi o problemă corectă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: trebuie să ţinem cont de problema funciară a cetăţenilor din zonă. Dar timpul
este foarte scurt şi nu ne permite să discutăm cu fiecare. Şi eu fac naveta la Iaşi ca şi dumneavoastră, numai că spre
deosebire de dumneavoastră care vă deplasaţi în interes personal, eu mă ocup cu soluţionarea intereselor comunităţii.
Domnul consilier Iftime Mihai: cred că mai trebuie discutat cu liderii de opinie/oamenii mai gospodari care să-i
lămurească şi pei ceilalţi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: mă fac doar mesagerul oamenilor.
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 gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţii în anul 2008.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: acest subiect sună foarte curios. Eu, de când sunt în consiliu am spus să se
facă curăţenie, şi să se menţină curăţenia, să se confecţioneze şi monteze coşuri de gunoi, să se cunstituie platforme de
gunoi, să se colecteze gunoiul de la gospodăriile populaţiei printr-un serviciu local, cu o remorcă sau chiar o căruţă, ş.a.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: practic acest subiect s-a mai discutat, dar trebuie să ne mai propunem şi alte
acţiuni de actualitate. Am întocmit un Program pe care vă rog să-mi permiteţi să vi-l prezint. În cel mult o săptămână vom
monta coşurile de gunoi. Nu mai trebuie decât vopsite. Pentru depozitele selective, deşi am comandat, nu ne-a sosit
sîrma pentru a construi gardul împrejmuitor până în prezent, dar vom insista în continuare. Acestea se vor constitui în
depozide de preselectare a deşeurilor. Ne revine nouă ca autorităţi locale să popularizăm măsurile de menţinere a
curăţeniei.
Domnul consilier Iftime Mihai: pentru căminele culturale ce se poate face ? Să se demareze organizare
concursului pentru angajarea referentului cultural. Să se monteze geamurile sparte.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aşa cum vă spuneam prin Măsura 3.2.2. „Renovarea, dezvoltarea satelor,
conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale” presupune mai multe posibilităţi de proiecte. Dintre acestea unele s-ar
preta la specificul comunei noastre:
-construcţia, modernizarea platformelor pentru depozitarea deşeurilor;
- construcţia şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti;
Domnul consilier Aştefanei Mihai: tot ce a prezentat domnul Primar este foarte frumos. Dar ce se face ? Profesorii
de sport ar trebui să facă mai multă educaţie fizică, dar nu au nici un fel de dotare. Mă întreb dacă este un vis, sau se
poate face şi ceva foarte concret în acest sens.
Domnul consilier Iftime Mihai: sunt în atenţia noastră construirea terenurilor sportive, avem terenurile este în
atenţia noastră, dar trebuiesc parcurse toarte etapele de avizare şi aprobare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sunt foarte multe condiţii de îndeplinit pentru accederea la un proiect. Eu mă
ocup de foarte mult timp de acest drum şi abia acum sper să obţinem finanţarea. Ieri peste tot la Iaşi pe unde am mers
să obţin avize şi aprobări trebuie să vă spun că erau foarte mulţi colegi care se descurajau de sistemul birocratic, dar eu
merg mai departe. Se vorbea de sute de proiecte care s-au depus şi se mai depun şi în continuare. Ar mai fi drumurile
judeţe care trebuie să se asfalteze, astfel am intra şi noi în altă lume.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: eu propun să lăsăm mai încet iniţiativa noastră de a achiziţiona un
buldoexcavator. Dacă la proiectul cu drumul trebuie să se asigure şi utilajele. Ar fi o cheltuială dublă şi inutilă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: da, aţi remarcat foarte bine, este o problemă pertinentă dacă nu, aveam să v-o
spun eu. Dacă am fi avut în dotare un astfel de utilaj ar fi apărut probleme.
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.
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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 aprobarea întocmirii documentaţiei de concesionare a terenului intravilan
pe care este edificată constucţia “Magazin Ciocîrleşti”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de faptul că domnul Maxim Ion este proprietarul construcţiei pe care
a cumpărat-o de la FEDERALCOOP. De fapt proprietar este S.R.L.-ul al cărui administrator este dumnealui. Acesta
solicită concesionarea terenului pe care se află construcţia şi o suprafaţă aferentă pentru acces şi deservire. S-a mai
actualizat legislaţia. Trebuie să respectăm procedura, dar astăzi se pune problema unui acord de principiu al consiliului
local. Urmând ca în etapa următoare să întocmim studiul de oportunitate, caietul de sarcini, anunţul în Monitorul Oficial,
într-un cotidian de largă circulaţie şi unul local şi ce alte cerinţe ale legii mai sunt necesare pentru a ajunge la
soluţionarea acestei cereri.
Domnul consilier Iftime Mihai: este posibilă ca proprietarul să aibă concurenţa, dat fiind faprul că are totuşi un
drept de preempţiune?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cine ştie, vom vedea la momentul oportun.
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 şaptelea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei de concesionare a terenului şi a unui
spaţiu de la fosta casă de naşteri.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem o cerere de la Rotaru Cristinel, care doreşte să concesioneze aceste
imobile pentru a înfiinţa un depozit de materiale de construcţii.
Domnul consilier Iftime Mihai: fiind o singură intrare la dispensarul uman ar fi o problemă. Se face zgomot, sunt
medici şi pacienţi, nu este foare recomandat. Ar fi un trafic de maşini şi căruţe foarte mare, s-ar polua şi fonic zona, s-ar
face numai mizerie şi nu este de dorit acest lucru.
Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială, Protecţie Cpoii, Juridică şi de Disciplină a formulat referatul negativ pe
marginea acestui proiect de hotărâre cu care nu vom fi de acord.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr şi eu sunt de aceeaşi părere, de fapt a solicitat mai multe
amplasamente, inclusiv la piaţă, dar considerând că spaţiul şi terenul de la fosta casă de naşteri este liber, l-am
recomandat pe acesta. Într-adevăr nu este locul potrivit pentru depozit de materiale de construcţii, vom căuta să găsim
un alt amplasament
După puţine discuţii pe marginea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre nu se
aprobă.
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 decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la şi de la
locul de muncă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: dar s-a aprobat acest proiect de hotărâre în luna noiembrie dacă nu mă înşeală
memoria. Este vorba de cei 2 funcţionari navetişti. Ce trebuie să mai discutăm?
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: sigur aţi aprobat aşa cum spuneţi anul trecut. Dar de fapt bugetul se execută
anual. Funcţionarii de la trezorerie cunosc acest detaliu şi au solicitat o nouă hotărâre cu privire la bugetul de anul
acesta. Totuşi chiar dacă sumele necesare decontării abonamentelor pe calea ferată sunt din bugetul de venituri proprii,
personal consider că nu este greşit să se repună în discuţie proiectul de hotărâre pentru a se aproba decontare pentru
anul în curs.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cheltuiala respectivă va fi asigurată numai din venituri proprii ale bugetului
propriu de la autofinanţate şi numai în limita sumelor disponibile.
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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 specialitate a Consiliului local cu privire la proiectul de Hotărâre
iniţiat de către primar.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al nouălea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
9.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2008.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, solicită propuneri pentru desemnarea noului
preşedinte de şedinţe pentru trimeastrul II 2008.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun pe domnul consilier Harasim Ştefan.
Nemaifiind şi alte propuneri şi având în vedere consimţământul domnului consilier Harasim Ştefan, în urma
supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
10.-Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aşa cum vă spuneam la începutul şedinţei, pentru promovarea proiectului de
modernizare a drumului communal D.C. 63, pentru a primi aviz conform la documentaţia ce o vom depune la A.P.I.A.Iaşi
avem nevoie urgentă de promovarea proiectului de hotărâre privind infiinţarea serviciului public de dezăpezire şi
întreţinere drumuri, rigole, spaţii verzi şi alte spaţii publice.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: pentru un obiectiv atât de important pentru comunitate, cred că nu poate fi
nimeni împotrivă. S-au întocmit atâtea documente, studii şi nu cred că ne putem împiedica de doar această cerinţă. Cred
că nici nu avem ce discuta. Propun să se supună la vot fără prea multe discuţii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: sunt de accord cu antevorbitorul meu şi vă rog domnilor consilieri să aprobăm
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 primar Fănică Săcăleanu: luni 31.03.2008 se împlinesc 585 de ani de la prima atestare documentară a
comunei. Intenţionam să vă propun o întâlnire cu această ocazie. Însă a intervenit convocarea la şedinţa de instruire
pentru alegerile locale de la Prefectură unde prezenţa primarului şi secretarului este obligatorie. Astfel m-am gândit să
găsim o soluţie de moment ca să cuprindem ambele acţiuni. Sens în care vă propun să ne întâlnim marţi 01.04.2008 la
orele 10.00 pentru a desfăşura o activitate în comun. Cu această ocazie vă informez că am transmis deja o serie de
invitaţii, printre care şi domnului Ion Muscalu. Vom anunţa telefonic că am reprogramat acţiunea şi ne vom întâlni marţi.
Vă spun de pe acum că vom sfinţi sediul primăriei după renovarea şi dotarea cu mobilier care tocmai s-a finalizat. Voi fi
foarte bucuros să vă reântâlnesc marţi, dacă veţi da curs invitaţiei, pe care o să-l rog pe domnul secretar să vă înmâneze
câte un exemplar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă rog să deliberaţi privind cererea de la Biserica Creştin Baptistă-Ciocîrleşti,
formulată de pastorul Achirei Liviu-Dumitru, care solicită aprobare pentru folosirea a 30 mp din islazul comunal pentru a fi
parcate atelajele celor care participă la serviciul divin al bisericii. Motiv pentru care vă propun să atribuim cu titlu gratuit
respectiva suprafaţă, care nu afectează substanţial păşunatul.
După puţine discuţii în susţinerea cererii în discuţie şi în urma supunerii la vot aceasta 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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