ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L,

Încheiat astăzi 23.12.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 1865/16.12.2008, cu următoarea ordine de
zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 21.11.2008, -iniţiator
primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008, -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de premiere de 5%, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
aplicabile în anul fiscal 2009, -iniţiator primarul comunei ;
5.- Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2009, -iniţiator primarul
comunei;
6.- Proiect de hotărîre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor
şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice potrivit Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată, pentru anul 2009-iniţiator primarul comunei ;
7.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul I - 2009, -iniţiator
primarul comunei;
8.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier 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 solicită domnului primar în calitate de iniţiator să supună atenţiei ordinea de zi programată solicitând
totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 21.11.2008, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se impune
aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea acestuia
de către oricare dintre participanţii la şedinţă. Procesele verbale sunt afişate în mod regulat la afişierul din
primărie, dar oricine poate consulta procesul verbal din dosatul de şedinţă.
Întrucât nu sunt obiecţii 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 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.

1

Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, după cum ne-am obişnuit, la sfârşit de an şi
exerciţiu bugetar se impune rectificarea bugetului cu sumele care au mai fost primite, precum şi altele pe care vă
rog să-mi permiteţi să vi le prezint, conform referatului întocmit în acest sens de referentul cu atribuţii de contabil.
1). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 10.000 lei, la cap. 65.02.20 (bunuri şi servicii învăţământ),
precum şi suplimentarea cheltuielilor cu suma de 27.000 lei la cap. 65.02.10 (cheltuieli de personal), acoperirea
financiară se va face din cap 11.02.02 (sume defalcate din TVA) pentru cheltuielile de la cap 65.02.10., conform
adresei nr. 8.890/2008.
2). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 7.290 lei, la cap. 84.02.71 (cheltuieli de capital transporturi);
3). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 1.600 lei, la cap. 68.02.50 (ajutoare de urgenţă);
4). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 20.400 lei, la cap. 84.02.20 (transporturi);
Acoperirea financiară pentru suplimentarea cheltuielilor se va face de la cap. 04.02.04 (cote şi sume
defalcate din impozitul pe venit) conform adresei nr. 8.890/2008 pentru cheltuielile de la cap. 65.02.20, cap.
84.02.20, cap. 65.02.50 şi cap. 84.02.71;
5). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 9.000 lei, la cap. 65.02.59 (învăţământ), acoperirea
financiară se va face din cap 11.02.02 (sume defalcate din TVA)
6). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 83.000 lei, la cap. 65.02.10 (personal învăţământ),
acoperirea financiară se va face din cap 11.02.02 (sume defalcate din TVA).
7). Suplimetarea cheltuielilor cu suma de 57.990 lei, la cap. 68.02.57 (ajutor social);
8).Transferul sumei de 12.090 lei, de la cap. 65.02.59 (burse) şi a sumei de 15.900 lei de la cap.
68.02.10 (personal asistenţi) la cap. 68.02.57 (ajutor social).
Acoperirea financiară pentru suplimentarea cheltuielilor se va face din cap 11.02.02 (sume defalcate din
TVA), conform adresei nr. 91458991/2008 pentru suma de 30.000 lei şi din transferul sumelor de mai sus.
Vă mai aduc la cunoştinţă că au mai survenit o serie de cazuri de urgenţă pentru care a trebuit să
dispunem acordarea unor ajutoare de urgenţă din bugetul local.
Deasemenea am suplimentat la transporturi cu o sumă pentru achiziţie de ţeavă.
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, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de premiere de 5%, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ştiţi că în fiecare an se acordă un fond de premiere de 5% pentru
funcţionari şi personalul contractual, cu încadrarea în cheltuielile de personal. Noi am avut economii la acest
capitol şi am stabilit alocarea în sume egale pentru fiecare salariat. Dacă am fi dat pe compartimente ar fi trebuit
ca sumele să fie foarte diferenţiate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: având în vedere că este vorba de o premiere, cred că este bine cum s-a
procedat.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
aplicabile în anul fiscal 2009, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru fiecare an se impune stabilirea impozitelor aplicabile în anul
următor. Cred că şi codul fiscal se va mai modifica, aşa cum se pronunţă noii guvernanţi, se pare că se vor mai
mări impozitele. Eu vă propun ca impozitele să rămână la nivelul celor de anul trecut.
Domnul consilier Miron Petrică: sunt de aceeaşi părere, iar în măsura în care vor surveni modificări vom
rediscuta cuantumul acestora.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: dar anul acesta cât s-a încasat din impozite:?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: foarte aproape de 100%. Dar vă rog să-mi permiteţi să vă reamintesc
nivelurile practicate de noi. Zonele sunt A pentru satul Scînteia, iar B pentru celelalte sate componente ale
comunei.
Deasemenea ţinem cont şi de coeficientul de corecţie. Rangul este IV pentru Scînteia şi V pentru celelalte
sate.
Întrucât nu sunt formulate obiecţii sau alte propuneri contrare de stabilire a impozitelor şi taxelor locale,
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 a propunerii, fără majorare faţă de anul trecut se aprobă menţinerea impozitelor şi
taxelor locale la nivelul celor din anul 2008.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5.- Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2009, -iniţiator primarul
comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aici am structurat categoriile de taxe pe 5 anexe, care în principal am
propus să fie de asemenea la acelaşi nivel ca cele de anul trecut, cu precizarea că am încercat unificarea tuturor
taxelor într-o singură hotărâre de consiliu. Am mai introdus un număr limitat de taxe, care au mai intervenit pe
parcurs şi care o parte au fost stabilite prin alte hotărâri de consiliu şi mă refer la taxa pentru utilizarea vidanjei
proprietate a consiliului local. De data aceasta am defalcat pe două poziţii, o taxă pentru vidanjă fără tractor şi o
alta incluzând tractorul nostru. Unele modificări au intervenit la cuantumul taxelor de la obor. Aici am considerat că
se pot majora cu foarte puţin numai unele din taxe. Dacă dumneavoastră aveţi alte opţiuni…..
Domnul consilier Alexa Constantin: despre obor am ceva de menţionat. Mă refer la suprafaţa de teren
utilizată de unii comercianţi. Adică unii ocupă o suprafaţă foarte mare, iar altora nu le mai rămâne spaţiu suficient
şi sunt nevoiţi să se înghesuie pe suprafeţe foarte mici.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: la obor este o problemă mai veche. Nu este zi de luni să nu fie
necesar să ne trebuiască câte ceva. Numai la votare am fost nevoiţi pentru amenajarea secţiilor de votare să
apelăm la un fel de sponsoriat, pentru a achiziţionat scânduri ş.a.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: văd că acum aveţi altă părere. Dar când eraţi numai consilier local eraţi
mai revoltat. Asta înseamnă că trebuie să trecem fiecare prin această funcţie. Despre încasări, vă pot spune că
acestea nu sunt uniforme. Sunt zile mai bune şi zile mai puţin bune.
Domnul consilier Alexa Constantin: totuşi mai sunt şi excese. Spre exemplu atunci când au venit
producători cu fân care au contribuit la salvarea animalelor, trebuia să fim mai indulgenţi.
Domnul consilier Simionescu Grigore: aş propune să fluidizăm traficul la obor în sensul de a stabili o
anumită intrare dar şi altă ieşire.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: propunerea nu este rea, dar cred că nici nu este prea uşor în acest
moment pentru a o pune în practică.
Domnul consilier Miron Petrică: cred că primăria ar trebui să ia măsuri pentru strămutarea amplasamentului.
Nu se poate organiza cu intrare şi ieşire. Dar se poate muta lângă terenul de fotbal spre exemplu. Sau se poate
cumpăra de la cetăţeni o fâşie de teren.
Doamna consilier Tilici Mirela-Cătălina: în Uniunea Europeană este cu totul altfel organizat o astfel de piaţă,
cu parcări şi tot ce trebuie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: consider că schimbând locaţia ar însemna să întrerupem tradiţia şi s-ar
dispersa comercianţii. Totuşi s-a investit pe acest amplasament.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: este adevărat că acest târg ne aduce şi necazuri. Dar toţi cetăţenii s-au
obişnuit săşi rezolve schimbul de mărfuri pe acest amplasament. În ultimii 2 ani ne-a fost frică că pierdem terenul.
Am avut un litigiu cu Simionescu care a revendicat vechiul său amplasament în calitate de moştenitor. De
asemenea în judeţ sunt foarte puţine târguri autorizate. Am vrut ca acel teren de care spunea domnuil Miron, dar
aş fi vrut ca terenul pe care l-am pus în posesie pe Simionescu , să-l fi cumpărat şi altă teren de la mătuşa Pachiţa
Stamate pentru a lărgi suprafaţa. Astăzi constatăm că cerinţele au crescut, iar mărfurile comercializate s-au
înmulţit. Despre igienizare, o să găsim o soluţie, spre exemplu de betonare, cu pantă de scurgere. Dar sigur ne
trebuie un proiect şi pentru utilităţi. Ar fi o cheltuială care s-ar amortiza. Uitaţi spre exemplu drumul asfaltat că s-a
realizat. Cine credea acest lucru mai de demult. Vom vedea în funcţie de bugetul din 2009. Poate vom reuşi să
facem un gard, un trotuar pe partea dreaptă pentru pietoni, de asemenea am căutat să-l găsesc pe morar să i-a
măsuri pentru a-şi colecta pleava de la moară unde se menţine noroi şi miros neplăcut.
Domnul consilier Iftime Mihai: ar trebui nivelat colţul dinspre pârâu. Dacă se mai face podul ar fi creată
breşa pentru fluidizarea traficului. Asta numai pentru ziua de luni.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: acest lucru ar însemna să aducem mizeria în centrul comunei.
Domnul consilier Alexa Constantin: dar terenul de peste gârlă de ce nu poate fi amenajat? Se poate căra
moloz şi umple zona pentru a extinde suprafaţa oborului.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: mai propunea doamna Rozica Tiţă din partea World Vision
strămutarea oborului pe cele 2,00 ha pe care le au cumpărate. Dar soluţia pentru noi ar fi să ne vândă acel teren,
nu să concesionăm de la ei.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6.- Proiect de hotărîre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor
şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice potrivit Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată, pentru anul 2009-iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de necesitatea stabilirii acelor venituri care se iau în calcul
pentru stabilirea şi acordarea ajutorului social. Vă amintiţi de acele zile de lucru care se iau în calcul, precum şi
terenurile şi bunurile proprietate. Şi în acest caz ca şi la impozite şi taxe speciale vă propun menţinerea la acelaşi
nivel al veniturilor care s-au avut în vedere anul trecut.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul I - 2009, -iniţiator
primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun aşa cum am stabilit pe criteriul ordinii alfabetice pe domnul
consilier Bătrînică Viorel.
Nemaifiind şi alte propuneri, în urma supunerii la vot, domnul consilier Bătrînică Viorel este ales în
unanimitate, cu consimţământul său, preşedinte al şedinţelor de consiliu din trimestrul I 2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea ultimului punct de pe ordinea de zi:
8.- Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile
membrilor consilieri.
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Domnul consilier Bătrînică Viorel: aş avea eu o propunere. Aşezarea geografică a comunei Scânteia ar
permite amenajarea unui luciu de apă spre exemplu la Rediu. Asta în condiţiile identificării unor investitori. Asest
lucru a mai fost discutat dar nu s-a realizat.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că la Boroseşti ar fi mai nimerit. Va trebui să se organizeze o
licitaţie. Luciul de apă poate avea mai multe funcţiuni. Pescuit, agrement, turism ş.a.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă pot spune că solicitări ar fi. Spre exemplu fraţii Chiriac s-au arătat
interesaţi de o astfel de investiţie. Au fost totuşi probleme la Boroseşti cu adăpatul animalelor. Cred că se pot
convinge crescătorii de animale care sunt în număr din ce în ce mai redus. Vă propun să discutăm mai întâi cu
cetăţenii pentru a obţine acordul acestora.
Domnul consilier Miron Petrică: cred că trebuie să fim încredinţaţi că cetăţenii nu vor fi împotrivă dacă se
doreşte de către consiliul local a se face ceva. Se amenajează digul şi tot ceea ce trebuie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: eu cred ca şi domnul primar că avizul cetăţenilor trebuie obţinut.
Domnul consilier Iftime Mihai: iazul cănd s-a făcut era al scânteienilor, dar ulterior a fost folosit de cei din
Bodeşti şi Boroseşti. Ca să nu încurcăm lucrurile, trebuie să ne pregătim temeinic cu documente.
Nemaifiind 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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