ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 03.07.2008, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 397/01.07.2008, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Ceremonia validării şi depunerii jurământului primarului comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier supleant -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora,
numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a acestora -iniţiator primarul comunei .
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, domnul judecător Tarlion Ştefan şi următorii
13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
DARABANĂ
MIHAI
1
Viceprimar, P.D.-L.
2
ALEXA
CONSTANTIN
P.D.-L.
3
AŞTEFANEI
MIHAI
P.R.M.
4
BĂTRÂNICĂ
VIOREL
P.S.D.
5
BUSUIOC
VASILE
P.N.L.
6
IFTIME
MIHAI
P.N.L.
7
MIRON
PETRICĂ
P.N.L.
8
NETCĂ
COSTACHE
P.S.D.
9
RĂDEANU
MIHĂIŢĂ
P.S.D.
10 SĂCĂLEANU
SILVICA
P.D.-L.
11 SIMIONESCU
GRIGORE
P.S.D.
12 TĂCUŢANU
GABI-IONEL
P.S.D.
13 TILICI
MIRELA
P.S.D.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai face prezenţa membrilor
consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa extraordinară
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 acesteia.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri permiteţi-mi să vă prezint ordinea de zi a şedinţei
extraordinare de astăzi. Suplimentar, tot astăzi m-am gândit să înscriem pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a comunei Scînteia, cu destinaţia de cabinete
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi
vândute potrivit O.U.G. nr. 68/2008, pentru a ne încadra în termenele stabilite de actul normativ.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi prin
includerea şi a proiectului de hotărâre solicitat de domnul primar.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Ceremonia validării şi depunerii jurământului primarului comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, dă cuvântul domnului judecător Tarlion Ştefan,
pentru a prezenta rezultatul validării primarului comunei.
Domnul judecător Tarlion Ştefan: vă rog să-mi permiteţi să dau citire Sentinţei civile nr. 52/25.06.2008,
pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 10910/245/2008, prin care s-a dispus validarea alegerii domnului
Săcăleanu Fănică în funcţia de primar al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
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După prezentarea sentinţei civile, domnul Fănică Săcăleanu, care a fost validat ca membru al consiliului local
în şedinţa de constituire din data de 19.06.2008, prezintă declaraţia pe propria răspundere prin care optează pentru
funcţia de primar.
În continuare urmează ceremonia depunerii jurământului de către domnul primar Fănică Săcăleanu.
Domnul primar reales Fănică Săcăleanu, este felicitat atât de către domnul judecător cât şi de domnul
preşedinte de şedinţă, în nume personal cât şi în numele membrilor consilier.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al doilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
2.- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier supleant -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier local Bătrânică Viorel prezintă procesul verbal al comisiei de validare cu propunerea de
validare a domnului Netcă Costache, supleant pe lista P.S.D.
Domnul Netcă Costache, depune jurământul de credinţă
După puţine discuţii şi felicitări adresate domnului Netcă Costache, în urma supunerii la vot proiectul de
hotărâre se aprobă cu unanimitate de 12 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al treilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
3.- Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora,
numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a acestora -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, având în vedere experienţa de până acum, vă
propun să constituim un număr de comisii 3 cu denumirile prevăzute în anexa nr. 2 la la O.G. nr. 35/2004 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu un număr impar de membri
consilieri, dar cu componenţa nominală care să fie reprezentativă pe cât posibil pentru toate grupurile de consilieri şi
pentru toate satele.
În lege se stipulează clar că în comisii trebuie să fie reprezentate toate partidele. În funcţie de specificul
activităţii comisiilor se merge şi pe ideea reprezentării şi pe sate. Domnul viceprimar trebuie să facă parte din comisia
economică. În trecut viceprimar fiind, făceam parte din comisia economică. Trebuie să avem în vedere aceste
aspecte. Eu am făcut o repartizare pe comisii după cum doresc să vă prezint.
1) COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM, constituită dintr-un număr de 7 consilieri locali, în următoarea
componenţă nominală:
1) Preşedinte Rădeanu Mihăiţă,
2) Membri:
Aştefanei Mihai,
3)
Busuioc Vasile,
4)
Netcă Costache,
5)
Simionescu Grigore,
6)
Tăcuţanu Gabi-Ionel,
7) Secretar Darabană Mihai.
2) COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, constituită
dintr-un număr de 3 consilieri locali, în următoarea componenţă nominală:
1) Preşedinte Săcăleanu Silvica,
2) Membru
Miron Petrică,
3) Secretar Tilici Mirela-Cătălina.
3) COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT, JURIDICĂ ŞI
DE DISCIPLINĂ, constituită dintr-un număr de 3 consilieri locali, în următoarea componenţă nominală:
1) Preşedinte Bătrânică Viorel,
2) Membru
Alexa Constantin,
3) Secretar Iftime Mihai.
Domnul consilier Darabană Mihai : domnule preşedinte, vă rog să întrebaţi reprezenţii fiecărui partid dacă
sunt de acord, de asemenea dacă membrii comisiilor îşi dau consimţământul cu privire la calitatea de membri ai
respectivelor comisiil.
Având în vedere aceptul preşedinţilor de partide şi al membrilor consilieri, domnul preşedinte de şedinţă
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supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al patrulea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a comunei Scînteia,
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului
medical, ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr. 68/2008-iniţiator primarul comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: trebuie să actualizăm lista spaţiilor şi terenurilor aferente pentru vânzare.
Avem de fapt un singur spaţiu cunoscut sub denumirea de Dispensar Uman, unde funcţionează 3 cabinete medicale,
pentru care trebuie să aprobăm lista spre vânzare, bineînţeles şi cu terenul aferent.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: trebuie spus de ce nu am fost de acord cu vânzarea în condiţiile legii
vechi. Motivul principale este acela că se cerea un preţ modic. De 10 euro/mp.
Acele 3 cabinete medicale se vindeau cu 3 milioane fără teren. Aceasta a fost motivaţia. Legiuitorul a ajuns la
concluzia noastră, că nu n-i se putea impune preţul, fără o expertiză de evaluare la nivelul pieţei din momentul
vânzării.
Întrucât nu sunt formulate puncte de vedere contrarii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură,
Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă 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 local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al cincilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
5.- Diverse
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, doresc să vă informez că am întocmit cererea de
concediu de odihnă şi înţeleg să vă înştiinţez potrivit O.G. nr. 80/2003, cu modificările şi completările ulterioare, că
începând cu data de 20 07.2008, mi-am planificat concediul de odihnă.
Nefiind formulate obiecţiuni contrare şi în urma supunerii la vot cererea de concediu a domnului primar se
aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: iată că avem un nou consiliu local. Şi eu am depus jurământul astăzi mai
târziu ca altă dată. Dacă am face o retrospectivă a ultimului mandat, am avut o colaborare bună cu dvs şi cu aparatul
propriu. Au fost realizări bune, avem lucrări la 3 şcoli, Ciocirleşti, Bodeşti, Scînteia. Lucrăm la infrastructură drumuri,
s-a pietruit 90 km din drumurile comunale, săteşti, vicinale, s-au decolmatat toate râurile, nu vom mai avea probleme
la un anumit debit al precipitaţiilor, decât dacă v-a fi foarte mare. Eu sunt mulţumit de ce am realizat. Iată că proiectul
integrat pentru asfaltarea drumului Rediu - Lunca Rates pe Măsura 3.2.2. a fost depus în termen, avem un punctaj
eligibil de 45 de puncte, dar a fost reportat din martie, pentru sesiunea din aprilie, din lipsă de finanţare. Urmează
aducţiunea de gaz metan pentru care deja am semnat un aviz favorabil solicitatt de C.J. Sunt multe probleme de
rezolvat. Sperăm să accesăm fonduri europene. Doresc să mulţumesc vechiului consiliu, au mai fost unele
disensiuni, dintre care unele au fost constructive. Unele proiecte au fost blocate. Vreau să vă mulţumesc atât dvs,
pentru alegerea în funcţie dar şi electoratului nostru care ne-a investit în funcţii. Suntem reprezenţii electoralului altfel
nu am fi fost aici. Sper să avem o colaborare fructuoasă şi în continuare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: domnul primar ne-a reamintit despre colaborarea din mandatul care tocmai
s-a încheiat, eu am sesizat o colaborare între Consiliul Local şi primărie, şi acum sunt convins că membrii consilieri
care sunt prezenţi vor fi la fel de buni. Vom sprijini pe domnul primar. Dacă cumva domnul primar o va lua razna noi îl
vonm opri. Să-l mai felicităm o dată pe domnul primar că a fost validat.
Domnul consilier Tăcuţanu Gabi-Ionel : vă propun să facem proiecte pentru baza sportivă.
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, Mihai AŞTEFANEI

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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