ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 21.11.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 1.745/13.11.2008, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 30.10.2008 -iniţiator
primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 -iniţiator primarul comunei.
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008, -iniţiator
primarul comunei ;
4.- Diverse.
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 30.10.2008 -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
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 rectificarea 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 sumele primite prin H.G. 1155/2008 şi de
asemenea despre unele transferuri de sume din cadrul bugetul local. Vă prezint pe larg referatul întocmit în acest sens
de referentul cu atribuţii de contabil.
1) Transferul sumei de 1.000 lei de la capitolul 54.02.10 (chelt. Personal) si a sumei de 9.000 lei de la capitolul
54.02.20 (bunuri si servicii) la capitolul 54.02.70 (chelt. de capital) ;
Este vorba despre o serie de achiziţii pentru S.P.C.L.E.P., cum ar fi unele componente pentru calculator, pentru
că se defectează foarte repede, ş.a.
2) Suplimentarea cheltuielilor cu suma de 18.000 lei la capitolul 51.02.57 (admnistratie publica ) ;
Este vorba de o suplimentare pentru salarii.
3) Suplimentarea cheltuielilor la bunuri si servicii la cap. 65.02.20 (Invatamant) cu suma de 17.000 lei si
suplimentarea cheltuielilor cu suma de 28.000 lei la cap. 65.02.57 ,
Este vorba despre 45.000 lei care merg la învăţământ.
4) Suplimentarea cheltuielilor cu suma de 300.000 lei la capitolul 67.02.70 (cheltuieli de capital );
Este vorba despre construire căminului cultural de la Bodeşti şi pentru primărie şi şcoală
5) Suplimentarea cheltuielilor cu suma de 10.000 lei la capitolul 70.02.20(locuinte,servicii si dezvoltare publica) ;
Este vorba despre iluminatul public unde nu ne ajung banii
6) Suplimentarea cheltuielilor cu suma de 15.000 lei la capitolul 84.02.20(transporturi)
Este vorba despre gospodărire penrru plata pietrei şi transport.
7) Suplimentarea cheltuielilor cu suma de 2.000 lei la capitolul 68.02.50
Este vorba despre ajutoare de urgenţă. Cu mare regret trebuie să vă anunţ că fostul contabilul este în comă la
spital. Va fi necesar acordarea unui ajutor de urgenţă. Ne dorim să se facă bine, dar ne pregătim şi de ce este
mai rău. Va trebui să facem şi o chetă pentru că situaţia materială a acestuia este deficitară.
Acoperirea financiara pentru suplimentarea cheltuielilor se va face din cap. 11.02.06 (sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale ) conform H.G. nr. 1155/2008.
Domnul consilier Miron Petrică: ar trebui să cumpăraţi şi un laptop sau 2 pentru primărie.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: ar trebui să ajutăm şi postul de poliţie cu un calculator, aşa cum a solicitat la
o şedinţă anterioară şeful de post.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: acum putem ajuta postul de poliţie prin transferul unui calculator. Din 2009 se
va construi un nou sediu de poliţie ocazie cu care vor fi şi dotări. Sigur că vom fi receptivi la solicitările lor.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: de când este aprobat căminul cultural ? nu era mai bine să se renoveze
căminul din satul Scînteia cu această sumă ?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem aprobat de anul trecut studiul de fezabilitate, este vorba de 12 miliarde lei.
Pentru căminul de la Scînteia, m-am gândit şi eu, acum nu se pot face reparaţii, este târziu. Pentru căminul din Scînteia
vom încerca accesarea de fonduri din fonduri structural pe măsura 322 unde se asigură fonduri pentru reparaţii.
Va trebui suplimentat proiectul cu reparaţii cămin cultural Scînteia, astfel ne creşte punctajul cu 10 puncte. Mă refer la
proiectul integrat de asfaltare a D.C. 63 şi achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor pentru care am obţinut
doar 45 de puncte. Putem merge cu un centru de zi, un muzeu, aducţiune de apă care ar creşte punctajul. Am rezervat
căminul Scînteia, pentru modificarea şi completarea acestui proiect.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: înţeleg că banii trebuie cheltuiţi dar nici să-i risipim degeaba.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cunoaşteţi foarte bine că s-au făcut unele lucrări în mai toate satele, mai puţin la
Bodeşti, unde consider că ar trebui un căminul cultural. Nu vă ascund că s-ar putea ca aceşti bani să nu-i putem cheltui
până la sfârşitul anului deoarece ei sunt scriptural deocamdată.
Domnul viceprimar, Darabană Mihai: nu aţi precizat domnule primar că au fost alocaţi special pentru căminul cultural
Bodeşti, aşa cum am cerut noi. Că nu o să-l terminăm anul viitor este altceva, dar noi trebuie să începem apoi
să avem temei să mai solicităm finanţare. Trebuie să avem în vedere şi construirea de baze sportive.

Domnul primar Fănică Săcăleanu: însă aici este vorba de ocuparea abuzivă a unei suprafeţe de teren din curtea
şcolii, de către cetăţeanul Rusu Vasile din satul Bodeşti. Vă poate confirma şi domnul Iftimie despre ce s-a petrecut în
timpul mandatului său. Am să mai încerc cu juristul nostru să vedem ce putem face.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu pot să vă spun despre acest cetăţean că încă de la apriţia legii 18/1991 a ocupat
abuziv terenul. Am încercat cu poliţia cu I.Ş.J, care a promovat un proces, dar l-am pierdut procedural, juriştii
inspectoratului nu prea se prezentau la proces să susţină cauza noastră. Dar odată cu apariţia legii nr. 247/2005 sunt
stabilite o serie de sancţiuni. Se poate iniţia o adresă pentru a-i fi comunicată, urmând ca ulterior să acţionăm în cadrul
noii legi, sprijiniţi şi de lucătorii postul de poliţie.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica : oare de ce nu s-a făcut asta şi până acum?
Domnul consilier Iftime Mihai: ori de câte ori am încercat, acesta prezenta hotărârea judecătorească care-i este
favorabilă. Noi am pierdut pe lipsa calităţii procesuale.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: noi trebuie să stabilim această sarcină executivului. Avem organuele de poliţie
care ne pot ajuta.
Domnul viceprimar, Darabană Mihai:o să merg personal să văd ce pot face în chestiunea aceasta.
Domnul consilier Miron Petrică: nu este de condamnat intenţia primarului că vrea să facă cămin în satul său.
Problema este ce facem cu căminul din satul Scînteia. Viaţa social-culturală a satului Scînteia nu este rezolvată. Ar
trebui angajată o persoană calificată. Cred că ar putea să-şi scoată salariul din venituri proprii pe care le poate realiza
din activităţi socio-culturale şi distractive. Degeaba facem construcţii dacă pe cele existente nu le utilizăm. Se mai pot
face mici investiţii pentru a deschide căminul din Scînteia. Eu vă rog să-mi permiteţi să vă prezint la şedinţa următoare
un proiect pentru a face căminul să funcţioneze iar primăria să nu contribuie financiar cu nimic. Este vorba de a pune
acolo spre exemplu o masă de tenis, contra unei taxe pentru că trebuie încasat ceva pentru autofinanţare.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: dacă nu investea Coşuţă Nelu la căminul din Scînteia, nu ar fi arătat bine nici
acum. Constucţiile existente nu sunt utilizate nu-şi au rostul altele noi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dacă-mi amintesc bine, am aprobat un post de referent cultural, inclusiv un
post de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, două posturi de şofer. Am discutat şi cu domnul secretar să
aplicăm procedurile pentru organizarea de concursuri în vederea angajării.
Domnul consilier Iftime Mihai:dacă este posibil să se angajeze o persoană ar fi bine. Să aibă calităţi, să discute cu
tinerii pentru a avea un comportament civilizat, urmând ca ulterior să se ocupe şi de celelalte cămine. Dar până atunci,
să aibă normă întreagă. Să se realizeze activităţile urgente de sărbători de iarnă. Se pare că de la anul se vor bloca
posturile. Căminul cultural să fie dat la cineva care să se ocupe de nişte programe culturale până cînd vom angaja
personal calificat.
Doamna consilier Tilici Mirela-Cătălina: să nu cumva să se consume alcool în aceste cămine culturale.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: căminul nostru are numai firmă, aceasta nu înseamnă că şi funcţionează.
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 treilea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul secretar Florin Ilăşoaia: este vorba despre cerinţele Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi despre noile reglementări privind organizarea şi dezvoltarea
funcţionarilor publici aprobate prin H.G. nr. 611/2008. Mai la obiect, ne-am propus promovarea unui număr de 2 funcţii
publice în gradul profesional superior şi anume ing. Iftimie Liliana şi agentul operator de rol Sava Elena. Nimic nu se poate
aviza de către A.N.F.P. în domeniul funcţiei publice, dacă nu este prevăzut în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul în curs. Vă informez că am transmis proiectul de hotărâre la A.N.F.P., la care am primit adresa favorabilă precum şi
precizările privind întocmirea corectă a planului. Având în vedere că cei 2 funcţionari îndeplinesc cumulativ condiţiile de
examinare în vederea promovării în gradul profesional superior, motiv pentru care vă adresez rerspectuos rugămintea
de a vota proiectul de hotărâre.
Nefiind opinii contrare, 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.- Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Alexa Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: să se consemneze în procesul verbal că deliberativul solicită executivului să
se ocupe de problema terenului şcolii Bodeşti
Domnul primar Fănică Săcăleanu: mai este o săptămână până la alegeri şi vă rog să mă sprijiniţi şi
dumneavoastră să determinăm cetăţenii să nu distrugă afişele electorale, ar fi bine să nu se înregistreze reclamaţii la
acest capitol. Alaltăieri vreo 3 rromi încercau să rupă afişe electorale.
Domnul consilier Iftime Mihai: am văzut oameni de la P.N.G. că afişau peste afişele existente.
Domnul consilier Alexa Constantin: dorescă să vă anunţ că s-au rezolvat problemele privind iluminatul public,
motiv pentru care îi mulţumesc domnului primar.
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

