ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 25.09.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 522/19.09.2008, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 28.08.2008 -iniţiator
primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a structurii comunitare consultative
-iniţiator primarul comunei.
3.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008 prin suplimentarea cu suma de 300
mii lei -iniţiator primarul comunei.
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de buget local pentru anul 2009 şi a estimării de buget
local pentru anii 2010-2012 -iniţiator primarul comunei.
5.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul IV 2008 - iniţiator primarul
comunei.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul 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-CĂTĂLINA
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 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 acesteia.
Nefiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 28.08.2008 -iniţiator
primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, dă cuvântul domnului secretar Ilăşoaia Florin.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se impune aprobarea
procesului verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles 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
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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 Rădeanu Mihăiţă 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 local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al doilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
2.- Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a structurii comunitare consultative
-iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: permiteţi-mi să vă informez că, urmare a vizitei de coordonare a activităţii de
asistenţă socială şi protecţia copilului efectuată de reprezentanţi ai D.G.A.S.P.D.C. Iaşi, la primăria noastră în data de
20.08.2008, am primit recomandarea de reactualizare a componenţei nominale a structurii comunitare consultative,
motivat de faptul că în urma alegerilor locale din 2008, domnul Netcă Liviu-Daniel, care a deţinut funcţia de
preşedinte al acestei comisii, nu a mai fost ales consilier local. Astfel, se impune nominalizarea unui alt membru
consilier pentru această funcţie. De asemenea s-a schimbat şi şeful postului de poliţie care, prin natura funcţiei
trebuie să fie membru al acestei structuri.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită propuneri pentru nominalizarea
consilierului local pentru această funcţie.
Domnul consilier local Darabană Mihai propune pe domnul consilier Netcă Costache.
Domnul consilier local Miron Petrică propune pe domnul consilier Rădeanu Mihăiţă
În urma supunerii la vot a propunerilor se aprobă cu majoritate de 8 voturi pentru ca domnul consilier Rădeanu
Mihăiţă să fie preşedintele structurii comunitare consultative.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare 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.
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 modificarea bugetului local pe anul 2008 prin suplimentarea cu suma de 300
mii lei -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Iftime Mihai: este vorba de reabilitare la şcoala Scînteia, sumă ce va fi transferată de I.S.J. Iaşi
către consiliul local. E nevoie de schimbarea tâmplăriei din şcoală şi grădiniţă, schimbarea instalaţiei termice, e vorba
de un consum prea mare de apă, de termoizolarea clădirii pe exterior 700 mp burlane, uluci plus interior.
Pentru 43 de geamuri 17 usi normale şi 4 duble, iar la instalaţia din interior 43 de calorifere cu racorduri. Iar pentru
afară se va face un proiect. Modo groso nu ar ajunge sumele pentru toate acestea. Dar sperăm la calorifere noi,
consumul de apa să fie în cantitate mai mică. Se va anunţa licitatia pe SEAP, desi e foarte complicat că vine iarna. La
geamuri este mai simplu se poate lucra si iarna. Noi ne-am gândit ca tevile tur retur să rămână, iar de schimbat
numai registrele, dar o să vedem. Urmează să mai primi la rectificare si alte sume, vom vedea. Dar aceste sume
alocate avem avertizarea că trebuie cheltuite pănă în Decembrie. Pentru şcoala Ciocârleşti şi celelate 2 avem datorii
la Bodeşti. Trebuie achitate datoriile mai întâi. Firmele aşteaptă să le facem plata ca să nu ne mai perceapă
penalităţi.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: recitesc proiectul de hotărâre, nu trebuie să intrăm în detalii ci pur şi simplu
să fim de acord cu suplimentarea bugetului cu suma de 300 mii lei. Să vedem dacă se împotriveşte cineva ?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, legat de sumele care vor fi primite pentru şcoli, de
anul trecut ar trebui să discutăm cu firmele să continue lucrările iar plata să se facă la momentul primirii sumelor.
Luna octombrie este o lună bună de lucru în construcţii. Se poate intra şi în fondul de garanţie, dacă va fi cazul. Vă
propun să facem ce trebuie pentru elevii care învaţă la biserica Baptistă. Dacă am reuşi să-i convingem pe
constructori să lucrezeîn avans ar fi foarte bine.
Domnul consilier Iftime Mihai: şi IŞJ Iaşi le-a confirmat firmelor de construcţii că vom mai primi sume în
continuare.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: totuşi am vrut să mă consult cu d-na Aftanase, contabil şef al I.Ş.J. Iaşi
legat de cele 300 mii lei. Pentru că adresa I.Ş.J. este adresată şcolii şi nu consiliului local. Dacă se primesc sumele
pe măsură ce se execută lucrările înseamnă că nu vom avea sumele cu anticipaţie sumele se vor vira în tranşe
succesive, pe măsura executării lucrărilor.
Domnul consilier Iftime Mihai: asta înseamnă că sumele vor veni de la inspectorat ca şi până acum, în
funcţie de executarea lucrărilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: potrivit art. 4 al H.G. nr. 962/2008:
„ART. 4
(1) Sumele prevăzute la art. 1-3 se transferă către bugetele locale
prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti.
(2) Consiliile locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea
sumelor repartizate.”
dar noi am primit sume potrivit art. 5 din actul normartiv pe anexa nr. 4:
„ART. 5
Se aprobă finanţarea în anul 2008, din bugetul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a unor cheltuieli de capital la
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în sumă de 282.980 mii
lei, potrivit anexei nr. 4.”
iar art. 6 prevede:
„ART. 6
Sumele prevăzute la art. 5 se repartizează inspectoratelor
şcolare/unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu
personalitate juridică beneficiare.”
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Deci nu trebuie suplimentat bugetul local cu suma de 300 mii lei.
După puţine discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se constată că proiectul de hotărâre rămâne fără
obiect.
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 propunerii de buget local pentru anul 2009 şi a estimării de buget
local pentru anii 2010-2012 -iniţiator primarul comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei referatul compartimentului de
specialitate cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o estimare a bugetului pentru o perioadă mai
mare 2009-2012. Am primit cifre orientative şi am aplicat rata inflaţiei reieşind sumele din raportul de specialitate al
contabilului.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: proiectul de buget multianual trebuie corelat cu Programul de dezvoltare al
comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este mai mult statistic. Din experienţa noastră acesta nu se poate
respecta, vom primi sume mai concrete annual pe care le vom aproba în consiliul local.
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.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul IV 2008 - iniţiator primarul
comunei.
Domnul consilier local Aştefanei Mihai propune pe domnul consilier Alexa Constantin.
Nemaifiind şi alte propuneri în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot acesta se aprobă cu
unanimitate de 13 voturi pentru.
Diverse:
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Domnul consilier Alexa Constantin : problema gunoiului nu este rezolvată nici în acest moment.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am început să facem coşuri de gunoi, dar nu toţi cetăţenii depun
ambalajele la gunoi. Cred că trebuie să-i mai îndemnăm să procedeze corect. Legat de gunoiul de grajd, nu-l
considerăm în gestiunea noastră, el se poate depozita la marginea tarlalei şi folosi ca îngrăşămănt. Nu este voie de
ars peturile pentru că sunt cancerigene. Dar probleme mari sunt in oraşe. Noi putem colecta carton, hârtie, fier vechi
dar nu gunoi de grajd.
Domnul consilier Tăcuţanu Gabi-Ionel: am observat că se iese cu tractorul pe drumuri şi se fac şanţuri.
Domnul consilier Alexa Constantin : întreabă oamenii ce s-a făcut cu subvenţia europeană de pe păşuni.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: este datoria noastră să informăm corect cetăţenii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: noi suntem consilieri şi între şedinţe.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: legat de acest lucru s-au tăiat chitanţe, banii sunt în contul primăriei.
Domnul viceprimar Darabană Mihai: aceşti bani sunt în procent de 75% în casierie, am încheiat contracte de
prestări servicii cu fiecare arendaş. Cu aceşti bani vom executa băi pentru animale, adăpători, vom achiziţiona şi
distribui îngrăşăminte chimice pe toate păşunile comunale. Până acum am cheltuit pentru o cositoare 3 mii lei. Vom
face adăpători în jur de 10-12 pentru vite şi altele pentru oi. De rest vom lua îngrăşăminte chimice pentru fiecare sat.
Din 2009 primăria va încheia contract de arendă pentru toată suprafaţa de păşune. Ne-am gândit ca ulucele pentru
adăpători să fie din pexal tăiat longitudinal. Vom rezilia contractele de arendă cu crescătorii de animale.
Am încasat suma pentru întreaga suprafaţă.
Domnul consilier Iftime Mihai: este bine să fim informaţi ca să transmitem corect informaţia, eu de exemplu
nu ştiam despre această problemă şi chiar propun ca pentru şedinţa următoare să fim informaţi mai în detaliu despre
acest lucru.
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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