ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 19.06.2008, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 483/13.06.2008
privind convocarea consilierilor declaraţi aleşi în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei
Scînteia, cu următoarea ordine de zi:
1) Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare
2) Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local 2008-2012.
3) Proiect de hotărâre privind declararea consiliului local ca legal constituit.
4) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
5) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei.
6) Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi
denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa
nominală a acestora.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi următorii 13 consilieri locali
declaraţi aleşi în urma scrutinului pentru alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 1 iunie 2008:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele
ALEXA
AŞTEFANEI
BĂTRÂNICĂ
BUSUIOC
DARABANĂ
IFTIME
MIRON
RĂDEANU
SĂCĂLEANU
SĂCĂLEANU
SIMIONESCU
TĂCUŢANU
TILICI

Prenumele
CONSTANTIN
MIHAI
VIOREL
VASILE
MIHAI
MIHAI
PETRICĂ
MIHĂIŢĂ
FĂNICĂ
SILVICA
GRIGORE
GABI-IONEL
MIRELA-CĂTĂLINA

Apartenenţa
politică
P.D.-L.
P.R.M.
P.S.D.
P.N.L.
P.D.-L.
P.N.L.
P.N.L.
P.S.D.
P.S.D.
P.D.-L.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

În deschiderea şedinţei doamna Ilie Lucia, desemnată prin Ordin, reprezentant al Prefectului judeţului
Iaşi la şedinţa de constituire a consiliului local, se prezintă şi face prezenţa membrilor consilieri. Constată că
şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa de constituire de astăzi,
învită pe cel mai în vârstă dintre consilieri să preia conducerea lucrărilor, care va fi ajutat şi asistat de doi
consilieri mai tineri.
Domnul preşedinte de vârstă consilier local, Mihai Aştefanei, asistat de cei 2 consilierii mai tineri
Tăcuţanu Gabi-Ionel şi Tilici Mirela, prezintă şi supune atenţiei ordinea de zi programată solicitând şi
propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, ştiu că suntem în şedinţa de constituire a
consiliului local, poate că este prea repede pentru noii consilieri care vor fi validaţi astăzi, dar vă rog să
1

acceptaţi inscrierea pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi, bineînţeles cu condiţia declarării ca legal constituit
a Consiliului local, a proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008. Vă solicit
aceasta motivat de faptul că nu dispunem de fonduri suficiente în trimestrul II pentru acordarea
indemnizaţiei de concediu cadrelor didactice şi trebuie să transferăm fonduri din trimestrul IV în trimestrul II.
Suntem în întârziere cu aceste cheltuieli şi vă rog să aveţi înţelegerea necesară pentru supunerea spre
aprobare a acestui proiect de hotărâre.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei: după mari eforturi, am ajuns şi la
vârsta ce mai înaintată dintre noi cei prezenţi, pentru a fi desemnat preşedinte de vărstă. Îmi place să cred
că sunt în asentimentrul dumneavoastră a tuturor să salutăm prezenţa în mijlocul nostru a doamnei director
executiv Ilie Lucia, reprezentantul Prefectului la şedinţa de constituire a consiliului local. Deasemenea
salutăm şi prezenţa domnului consilier municipal Iaşi Agrigoroaiei Ionel, în calitate de asistent la şedinţa
noastră.
Vă mărturisesc că studiind O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat că astăzi va trebui să
luăm mai multe pauze. De aceea doresc să vă propun să începem tot cu o pauză, în timpul căreia se
constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii
administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi
aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.
Dosarele nu sunt însoţite de eventualele opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier, întrucât nu sunt astfel de situaţii.
Consilierii locali, având în vedere că se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele politice pe ale
căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel putin 3, iar consilierii care nu îndeplinesc aceste condiţii,
inclusiv consilierii independenţi , pot constitui un grup prin asociere. Grupul de consilieri este condus de un
lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: propun ca domnul consilier Aştefanei Mihai să se alăture grupului
de consilieri P.S.D.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cum din centralizarea rezultatelor alegerilor a rezultat pentru
consiliul local Scînteia un grup de 6 consilieri P.S.D., 3 consilieri P.D.-L., 3 consilieri P.N.L. şi 1 consilier
P.R.M. în persoana subsemnatului, m-am gândit pentru asigurarea unui echilibru să optez pentru asocierea
cu grupul consilierilor P.N.L. dacă bineânţeles voi fi acceptat.
Domnul Preşedinte de vârstă consilier local, Mihai Aştefanei, propune discutarea primului punct de
pe ordinea de zi şi anume:
1) Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei: conform procedurii vă solicit propuneri
pentru desemnare numărului membrilor şi componenţei nominale a comisiei de validare.
Domnul consilier Săcăleanu Fănică: propun ca această comisie să fie formată dintr-un număr de 3
consilieri şi pe propun pe domnul consilier Bătrânică Viorel.
Domnul consilier Darabană Mihai: propun pe doamna consilier Săcăleanu Silvica.
Domnul consilier Iftime Mihai: propun pe domnul consilier Miron Petrică.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei: vă reamintesc faptul că membrii
comisiei de validare îşi aleg din rândul lor un preşedinte şi un secretar.
Dupa alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi
examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de
preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest
scop se încheie un proces-verbal.
Comisia de validare revine după pauză şi domnul consilier Bătrânică Viorel prezintă lucrările
efectuate.
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Domnul consilier Bătrânică Viorel: domnilor consilieri permiteţi-mi să vă informez că în mod
democratic am stabilit ca preşedinte al comisiei de validare pe subsemnatul, secretar al comisiei va fi
doamna consilier Săcăleanu Silvica, iar domnul consilier Miron Petrică va avea calitatea de membru al
comisiei. De asemenea vă prezint procesul verbal cuprinzând propunerea de validare a unui număr de 13
consilieri locali.
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 vârstă, consilier local Mihai Aştefanei, propune discutarea celui de al doilea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
2) Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local 2008-2012.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei: potrivit regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local, vă prezint în ordine alfabetică tabelul nominal cu membrii consilieri care pot fi
validaţi în şedinţa de constituire de astăzi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidarii nu participă la vot.
Întrucât procedura de validare în funcţie a primarului nu a fost încheiată, acesta urmează să fie
validat mai întâi în funcţia de consilier local.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi după ceremonia de depunere a
jurământului de credinţă, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13
voturi pentru, prin validarea numărului complet de 13 consilieri locali, prevăzuţi de lege.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei, propune discutarea celui de al treilea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
3) Proiect de hotărâre privind declararea consiliului local ca legal constituit.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei: întrucât au fost validate mandatele a
cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii şi după depunerea jurământului de către
cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local declar consiliul legal constituit.
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 vârstă, consilier local Mihai Aştefanei, propune discutarea celui de al patrulea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
4) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei: conform procedurii vă solicit propuneri
pentru desemnare preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în
funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: propun ca preşedintele de şedinţă să fie ales de principiu pentru
un trimestru şi prin rotaţie în ordine alfabetică. Astfel îl propun tot pe domnul consilier Aştefanei Mihai să fie
preşedinte de şedinţă pentru trimestrul III 2008.
Nemaifiind şi alte propuneri, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate
de 13 voturi pentru.
După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei, propune discutarea celui de al cincilea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
5) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei: Consiliul local alege din rândul
membrilor săi, prin vot secret pe viceprimar. Vă solicit propunerile de candidati pentru alegerea
viceprimarului, care se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
Domnul consilier Alexa Constantin: propun pe domnul consilier Darabană Mihai.
Nemaifiind şi alte propuneri, după inregistrarea candidaturii se ia o pauză în timpul căreia se
completează buletinele de vot.
Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, folosindu-se următoara procedură:
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Fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care este trecut numele candidatului. Intrând
în cabină, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului pe care consilierul nu doreşte să îl aleagă.
Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul.
Este declarat viceprimar candidatul dacă a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevazută de lege, se organizează un al doilea tur de
scrutin, în aceeaşi şedinţă. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut
cel mai mare număr de voturi.
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care
se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care
mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi
mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
În urma numărării voturilor de către domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei se
constată că nu sunt exprimate voturi împotrivă, asfel încât domnul consilier local Darabană Mihai este
declarat ales în funcţia de viceprimar.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei: tot cu permisiunea dumneavoastră
propun să-l felicităm pe noul viceprimar ales, să-i urăm succes în nobila funcţie de demnitate publică şi să-i
acordăm cuvântul dacă doreşte să ne spună câteva cuvinte.
Domnul consilier Darabană Mihai: sunt plăcut satisfăcut de votul pe care mi l-aţi acordat. Această
investire în funcţia de viceprimar, mă onorează şi sper să găsesc sprijinul şi colaborarea dumneavoastră
spre binele locuitorilor comunei noastre. Numai împreună vom putea pune în practică proiectele de interes
pentru comunitate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei, propune discutarea celui de al şaselea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
6) Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi
denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa
nominală a acestora.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei: vă rog să formulaţi propuneri pentru
numărul comisiilor şi componenţa nominală a membrilor acestor comisii.
Domnul consilier Săcăleanu Fănică: propun ca această hotărâre să fie adoptată la proxima şedinţă,
când voi depune jurământul pentru funcţia de primar şi rerspectiv va fi validat mandatul consilierului supleant
de pe lista P.S.D.
Altfel va trebui să revenim pentru a modifica hotărârea de astăzi sub aspectul compunenţei
nominale a comisiilor de specialitate. O nouă şedinţă va fi convocată de îndată ce Judecătoria Iaşi va
pronunţa hotărârea de validare a mandatului de primar.
Neifiind formulate opinii contrare, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se amână pentru
următoarea şedinţă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Aştefanei, propune discutarea celui de al şaptelea
punct de pe ordinea de zi şi anume:
7) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008, -iniţiator,
primarul comunei.
Domnul Preşedinte de vârstă, consilier local Mihai Aştefanei, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă informez că se impune modificarea bugetului local potrivit
proiectului de hotărâre, motivat de faptul că nu avem suficiente fonduri în trimestrul II pentru indemnizaţiei
de concediu cadrelor didactice şi trebuie să transferăm fonduri din trimestrul IV în trimestrul II. Suntem în
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întârziere cu aceste cheltuieli şi vă rog să aveţi înţelegerea necesară pentru supunerea spre aprobare a
acestui proiect de hotărâre.
Întrucât nu sunt formulate puncte de vedere contrarii, 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 secretar: doresc să vă reamintesc obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese
până cel târziu pe data de 04.07.2008. În acest sens am să vă înmânez câte 2 exemplare din fiecare tip de
declaraţie, cu rugămintea de a le restitui completate. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare si
declară lucrările şedinţei închise.
După încheierea şedinţei într-un cadru restrâns, în afara sălii de şedinţe, domnul consilier Miron
Petrică îşi exprimă faţă de secretarul comunei nemulţumirea cu privire la modul de organizare şi
desfăşurare a şedinţei, argumentând cu scoaterea din geanta personală şi prezentarea unui exemplar al
buletinului de vot pentru alegerea viceprimarului. La insistenţele secretarului comunei, de a preda buletinul
de vot pentru a avea inventarul complet al dosarului şedinţei, domnul consilier Miron Petrică nu înţelege să
restituie buletinul de vot şi părăseşte localul primăriei.
Domnul secretar revine în sala de şedinţe unde încă mai erau prezenţi ceilalţi 12 consilieri locali, îl
informează despre această împrejurare pe preşedintele de şedinţă, domnul consilier Aştefanei Mihai, care
după un moment de gândire solicită atenţia membrilor consilieri cărora le prezintă situaţia inedită care s-a
petrecut în timpul şedinţei din iniţiativa greu de înţeles a domnului consilier Miron Petrică. Domnul
preşedinte subliniază că o astfel de atitudine nu trebuie trecută cu vederea şi propune membrilor consilieri
sancţionarea celui în cauză cu avertisment.
În urma supunerii la vot , se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru, sancţionarea domnului
consilier Miron Petrică.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Mihai Aştefanei

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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