ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 30.10.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 1.688/27.10.2008, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 25.09.2008 -iniţiator
primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008 -iniţiator primarul comunei.
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes comunitar şi a
necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002 -iniţiator primarul comunei.
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic general al primăriei - iniţiator primarul
comunei.
5.-Informare privind administrarea sumelor reprezentând subvenţia încasată pentru suprafeţele de păşune
comunală.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
1
DARABANĂ
MIHAI
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 Alexa Constantin 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 Alexa Constantin, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 25.09.2008 -iniţiator
primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, 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, Alexa Constantin, propune discutarea celui de al doilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
2.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008 -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba de transferul unor sume, respectiv
suplimentarea cu anumite sume a bugetului local. Vă prezint pe larg referatul întocmit în acest sens de referentul cu
atribuţii de contabil.
1).Transferul sumei de 6.400 lei, reprezentând contravaloarea fondului de sănătate pentru beneficiarii de ajutor
social de la capitolul 54.02.51 la capitolul 56.02.51.
2).Transferul sumei de 65.000 lei, reprezentând salarii asistenţi personali, de la capitolul 68.02.57 la capitolul
68.02.10.
3). Transferul sumei de 1.000 lei, de la capitolul 84.02.20 “Cheltuieli materiale” la capitolul 84.02.10 “Cheltuieli
de personal” (Transporturi, Drumuri şi Poduri), în vederea acoperirii contribuţiilor pentru personalul angajat potrivit art.
80 din Legea nr. 76/2002.
4). Suplimentarea cheltuielilor de personal la capitolul 65.02.10 (învăţământ) cu suma de 132.000 lei,
acoperirea financiară făcându-se de la capitolul 11.02.02 (Sume defalcate din T.V.A.).
Trebuie să contribuim şi noi cu 6% la bugetul statului pentru sumele care se acordă ajutor social. Ne luăm
măsuri pentru a avea cu ce face plata asistenţilor sociali pentru trimestrul IV 2008.
Suplimentăm bugetul la cheltuieli salariale învăţământ cu sume primite de la Consiliul Judeţean.
De asemenea ne propunem să angajăm pentru moment 2 persoane conform art. 80 din Legea nr. 76/2002,
pentru care trebuie să avem prevăzute sume necesare contribuţiei angajatorului. Am reuşit să identificăm o fată pe
numele Murgescu Ionela-Mihaela, care este absolventă cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei
sociale.Persoană care s-a oferit voluntar să lucreze la dosarele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Un alt băiat Chelaru Andrei-Bogdan care este absolvent de S.A.M. Pentru aceştia trebuie să asigurăm contribuţia
noastră la bugetul statului, deoarece salariile sunt asigurate prin A.J.O.F.M.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: la învăţământ ce se intenţionează, este vorba de o creştere salarială?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu este vorba de asigurarea salariilor.
Domnul consilier Miron Petrică: n-ar fi posibil să mai primească şi cadrele didactice tichete cadou?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu nu sunt împotrivă, dar în consiliul trecut am aprobat circa 4 mil. lei cu
această destinaţie.
Domnul consilier Iftime Mihai: au fost de fapt 3 mil. lei care s-au alocat.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă reamintesc că s-au mărit veniturile proprii într-un mod uşor artificial dar
pentru moment nu ştim dacă se vor realiza veniturile proprii. Deci nu putem şti la momentul actual ce nivel al
veniturilor proprii se vor realiza. Am făcut unele transferuri din interior pentru a rezolva situaţia de atunci. Ca şi acum
de altfel, mutăm sume dintre-un capitol la altul, pentru a asigura urgenţele. Şi salariaţii proprii solicită şi sunt
îndreptăţiţi comparativ cu profesorii acordarea de tichete cadou. Rămâne să mai vedem pe viitor.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: nu se mai primesc sume prin H.G.? că se tot discută prin mass-media.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ba da, avem prevăzute 390 mii lei pentru cheltuieli curente şi de capital.
Dar nu sunt concretizaţi de D.G.F.P.J.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: din câte a prezentat domnul primar sunt de acord cu tot ce se face.
Domnul consilier Alexa Mihai: şi eu sunt de acord că se intenţionează a se asigura şi iluminatul public.
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.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Alexa Constantin, propune discutarea celui de al treilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes comunitar şi a
necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002 -iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba cum vă spuneam de angajarea unor persoane pentru executarea
unui program de lucrări edilitar gospodăreşti şi refacere şi întreţinere infrastructură. Se asigură plata salariilor 100%
de către A.J.O.F.M. Iaşi, iar noi trebuie să contribuim cu 6% la bugetul statului. Potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002
este vorba de a angaja absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ, care să nu aibă mai mult de 12 luni de la absolvire.
Domnul viceprimar Darabană Mihai a întocmit programul de lucrări pentru un număr de 5 persoane, dar deocamd
putem angaja doar două persoane despre care vă spuneam. Vom vedea care alte persoane le vom recruta pe viitor.
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, Alexa Constantin, propune discutarea celui de al patrulea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic general al primăriei - iniţiator primarul
comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Potrivit Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, orice creator de
documente trebuie să ţină după nişte termene, documentele din arhivă potrivit unui nomenclator arhivistic.
Cu ocazia reamenajării arhivei, ne-am gândit să reactualizăm nomenclatorul arhivistic, prezentat în anexa la
proiectul de hotărâre
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că nimeni nu se poate opune la acest proiect de hotărâre privind
organizarea documentelor din arhiva proprie.
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, Alexa Constantin, propune discutarea celui de al cincilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
5.-Informare privind administrarea sumelor reprezentând subvenţia încasată pentru suprafeţele de păşune
comunală.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Darabană Mihai : vă supun atenţiei referatul întocmit în acest sens. Este vorba de 70.337 lei
pentru întreaga suprafaţă de păşune cu care ne-am înscris la A.P.I.A. Sunt comune spre exemplu care au ratat
termenul şi nu au primit subvenţii.
Iniţial au fost întocmite contracte de arendare a suprafeţelor de păşune comunală cu unii dintre cei mai
reprezentativi crescători de animale.
Avem un sold de anul trecut de 5.321 lei, din care s-au achiziţionat îngrăşăminte chimice. Mai sunt trei
arendaşi Cioată Mihai, Bătrânică Viorel, Chiriac Dănuţ care vor depune banii în casieria primăriei. La acest moment în
casieria primăriei la contul de păşune avem 53.080 lei, din care s-au cheltuit 2,987 lei pentru cositoare, şi mai avem
o factură de plătit de 8.925 lei pentru ţeavă cu diametrul de 800mm de la fier vechi din care vom executa uluce pentru
adăpători la animale, betonate ca să nu fie mizerie. Până în primăvară intnţionăm să fim la gata cu adăpătorile. Unde
apa vine în pantă este mai bine, dar unde nu vine în pantă va fi un pic mai greu dar vom căuta soluţii. În baza
contractelor de arendă s-au stabilit o serie de obligaţii care nu pot fi duse la îndeplinire de arenaşi. De aceea am făcut
contracte de prestări servicii cu aceştia prin care noi vom executa podeţe de trecere, băi pentru îmbăierea şi
igienizare a ovinelor, achiziţionarea de îngrăşăminte chimice, executarea de adăpători, ş.a.. Nouă din suma
respectivă ne revenea 25 euro/ha. conform contractelor de arendare. Dar această sumă fiind prea mare, considerăm
3

că 30% din subvenţia acordată prin A.P.I.A. este suficientă pentru noi să o folosim şi pentru alte destinaţii. Au fost
cheltuieli pentru deschiderea de conturi şi altele pentru care le-am cedat câte un mil la fiecare arendaş. Ne-ar rămâne
disponibil 370.000 lei pentru îngrăşăminte (35 tone), faţă de 5-6 tone cât achiziţionam în anii trecţi. Din martie anul
2009 vom proceda altfel, primăria va declara direct întreaga suprafaţă de păşune la A.P.I.A.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnul Rădeanu Mihăiţă vă poate confirma cum s-a procedat cu păşune,
pentru că s-a ocupat mai îndeaproape de întocmirea contractelor de arendare.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: anul trecut au tot întors-o de 3 ori ca până la urmă să se ajungă la ideea
că tot primăria trebuie să declare aceste suprafeţe la A.P.I.A.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: cât priveşte piaţa oţelului, este în scădere şi vă sugerez să mai
prospectaţi piaţa poate mai scad preţurile până când veţi procura ţeavă pentru adăpători.
Nemaifiind şi alte propuneri în susţinerea informării prezentate de domnul viceprimar Darabană Mihai acesta
se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Diverse:
Domnul consilier Alexa Constantin : La şedinţa trecută am ridicat problema iluminatului, mă bucur că se
doreşte îndreptarea neajunsurilor.
Domnul consilier Simionescu Constantin: cu drumul D.J. 246 ce se mai aude? Este vorba de 400ml.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este drum judeţean şi este în administrarea judeţului, totuşi mi-am notat
şi vom vedea ce putem face şi în această privinţă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: pe drumul spre gară, este frumos asfaltat, dar undeva spre gară este un
gard care este în contrast, vă rog să încercaţi o soluţie mai bună pentru acest gard.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vom reface acel gard. Am procurat o cantitate de material pentru
containere de gunoi, dar am folosit ţeava pentru poduri, mână curentă în porţiunea de pantă la drumul asfaltat.
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, Alexa Constantin

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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