ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 29.01.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 41/23.01.2009, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23.12.2008
-iniţiator primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia cu comuna Rebricea, judeţul Vaslui, în scopul
accesării de proiecte cu finanţare internaţională -iniţiator primarul comunei;
3.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia cu comuna Grajduri, judeţul Iaşi, în scopul
accesării de proiecte cu finanţare internaţională -iniţiator primarul comunei;
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei anuale de membru asociat al ARSACIS IAŞI,
care nu deţinem sistem de alimentare cu apă, a sumei de 400 lei/an, în tranşe trimestriale, începând cu
prima lună a fiecărui trimestru, -iniţiator primarul comunei;
5.- Informare privind executarea pazei comunei în anul 2008, -iniţiator primarul comunei;
6.- Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, -iniţiator primarul comunei;
7.- Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile
aferente anului 2009 pentru funcţiile publice şi personalul contractual prevăzute în statele de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei, -iniţiator primarul comunei;
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 40 mp fîneţe teren extravilan satul
Ciocîrleşti din proprietatea privată a comunei, -iniţiator primarul comunei;
9.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi următorii
13 consilieri consilieri locali în funcţie:
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Apartenenţa
politică

Alexa
Constantin
P.S.D.
Aştefanei
Mihai
P.R.M.
Bătrînică
Viorel
P.S.D.
Busuioc
Vasile
P.N.L.
Darabană
Mihai
P.S.D.
Iftime
Mihai
P.D.
Miron
Petrică
P.N.L.
Netcă
Costache
P.N.L.
Rădeanu
Mihăiţă
P.S.D.
Săcăleanu
Silvica
P.S.D.
Simionescu
Grigore
P.P.C.D.
Tăcuţanu
Gabi-Ionel
P.D.
Tilici
Mirela-Cătălina
P.D.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel 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 totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.

Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, propune discutarea primului punct de pe ordinea
de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23.12.2008
-iniţiator primarul comunei.
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. În mod obisnuit, procesele verbale sunt afişate la afişierul din
primărie, 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 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.
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 Bătrînică Viorel, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de
zi şi anume:
2.- Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Scînteia cu comuna Rebricea, judeţul Vaslui, în scopul
accesării de proiecte cu finanţare internaţională -iniţiator primarul comunei;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba de asocierea cu comuna Rebricea, aşa
am convenit cu domnul primar al comunei respective: Este vorba de o suma de 6 milioane de euro, care se
defalcă pe cele 2 comune. Avem în vedere asfaltare D.C. 246 pe un anumit tronson, pentru reabilitare în comun,
aducţiune de gaz metan pentru ambele comune. De asemenea ne-am gândit la asfaltarea unor drumuri comunale.
Aducţiunea de gaz pentru Scînteia şi Boroseşti. De reabilitat Căminul cultural din satul Scînteia, dar trebuie să
avem un ansabmlu folcloric, ş.a. Rebricea vrea gaz, apă, din surse proprii. Noi suntem orientaţi spre sursa Ciurea.
Rebricea vrea construire gradiniţă, noi Căminul cultural. Trebuie să stabilim un şef de fiecare proiect. Practic este
o bătaie pe obţinerea de puncte. După calculul nostru putem obţine maxim 85 de puncte din 100. La cultură şi
altele sunt posibile obţienerea de câte 10 puncte. Ne vom mulţumi şi cu 75 de puncte. Am abordat această
problemă comparativ cu proiectul integrat de asfaltare drumuri şi achiziţie de utilaje unde ne mai trebuiau 5
puncte.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: în principiu nu văd cine nu ar fi de acord. Deci sunt de acord, dar va
trebui să vedem foarte serios cum acumulăm punctele. Dacă proiectul este în comun cu Rebricea, punctajul
creşte proporţional. Cred că nu este o chestiune uşoară pentru că traind în România, trebuie să avem în vedere
toate obstacolele. Personal, mă încântă cel mai mult obiectivele culturale, dar noi am mai discutat despre acel
director de cămin cultural şi nu ştiu ce s-a mai făcut în acest sens. Deasemenea să vedem oportunitatea de a
construi totuşi un cămin cultural în Scînteia, pentru că a-l repara sau reabilita pe cel existent, consider că s-ar
cheltui în zadar. Este destul de vechi şi mic şi nu mai corespunde noilor cerinţe.
Domnul consilier Iftime Mihai: am impresia că punctajul se ia în calcul diferit. Dacă nu, şi se face prin
însumare, atunci va fi mai facil. Media punctajului ar fi stabilită în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale. Cred că trebuie edificat acest aspect. Dacă există dorinţă comună, atunci cred că se pot
realiza anumite proiecte. Să nu stăm pe loc.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: problema este un pic diferită, deoarece gazul metan nu se punctează.
Deasemenea nici construirea de cămine culturale noi. Bisericile ar trebui să fie în domeniul public. Biserica
Scînteia este încadrată la clasa B a monumentelor istorice. Vom accesa proiecte diferite specifice fiecărei unităţi
administrative-teritoriale. Avantajul asociereii este suma mai mare care se poate obţine pentru finanţare. Numai în
asociere vom avea şanse mai mari. Se impun unele costuri pentru a relua o serie de documentaţii şi mă refer la
studii, proiecte, ş.a.
Domnul consilier Darabană Mihai: această asociaţie de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) va avea statut
propriu cu personalitate juridică. N se acceptă cheltuirea de sume mai mari decât cele finanţate internaţional, nici
un leu în plus. De aceea punctajul este pe asociaţie şi nu separat pe unităţi administrativ-teritoriale. Trebuie
stabilite anumite structuri de conducere ale A.D.I.

Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu m-am gândit iniţial la piaţa camunală, dar ulterior am observat că nu
avem şanse. Un centru de zi vrea să construiască comuna Rebricea. Despre cămin cultural, care ne interesează
pe noi, care nu este înscris pe lista monumentelor istorice, va trebui să avem în vedere finanţarea de la bugetul
local.
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.
După alte puţine discuţii în privinţa raportului primarului, acesta 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 asocierea comunei Scînteia cu comuna Grajduri, judeţul Iaşi, în scopul
accesării de proiecte cu finanţare internaţională -iniţiator primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de un proiect de gestionare a deşeurilor, dar fiind iniţiativa
viceprimarului, îl rog să vă prezinte detaliile.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: la cursul de gestionare a deşeurilor la care am luat parte, s-a pus
problema închiderii gropilor de gunoi. Această măsură de protecţie mediului, este aplicată la nivel de judeţ, un
Masterplan pentru salubrizare, dar nu prea merge treaba. Pe zona N.E. au venit fonduri substanţiale şi ne-a fost
sugerată asocierea în vederea constituirii în comun a unui serviciu public de salubrizare. Rebricea merge cu
Negreşti că le este mai aproape şi sunt în acelaşi judeţ, noi vom discuta şi cu alte comune vecine pentru asociere.
Este vorba de finanţare externă de 90% şi cu cofinanţarea noastră de 10%. U.E. ne achită 4 luni de zile toate
costurile, după care trebuie gestionat în regie proprie sau prin delegarea sau concesionarea gestiunii. Se creează
o bandă de unde se selectează deşeurile, iar ce rămâne se duce la groapa ecologică de la Ţuţora. Este prima
etapa pentru care se depun astfel de proiecte. Bineânţeles că nimic nu este gratuit, va trebui să avem anumite
sume prinse în bugetul local pentru suportarea costurilor ulterioare.
Domnul consilier Miron Petrică: apreciez că este vorba de circa 2 miliarde de lei costurile care ne revin
nouă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: totuşi, de reugulă, Consiliul judeţan are în vedere susţinerea financiară a
acestui gen de proiecte. Noi suntem asociaţi deja cu Salubris Iaşi, şi trebuie să mai analizăm, eventualitatea
încheierii unui contract de colaborare cu ei. Ar fi vorba de 3 miliarde de lei pe an.
Domnul consilier Miron Petrică: ar fi costuri uriaşe pentru cetăţean. Dacă s-ar valorifica acest gunoi s-ar
crea premiza amortizării parţiale a cheltuielilor. Unii cetăţeni se vor sustrage de la plata taxelor, motivând că ei nu
creează gunoi. Trebuie să privim în viitor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: totuşi trebuie să adoptăm o anumită strategie, că nici aşa nu se poate.
Vin cu caruţele din alte localităţi, dau mâncare la cai şi în urma lor rămâne foarte multă mizerie. Vom studia
varianta de a achiziţiona acele pubele de gunoi, chiar dacă sunt foarte scumpe.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: comuna Dumeşti a obţinut un astfel de proiect, o să mă mai
interesez cu privire la amănunte. Suma este de 80.000 de euro.
Domnul consilier Miron Petrică: dacă ar fi serviciul unei singure primării costurile ar fi mai mici.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cred că este un proiect costisitor pentru noi. Ar fi bine dacă s-ar face
măcar un proiect din cele pe care le discutăm. Cel cu drumul de anul trecut l am discutat 6 luni de zile si nu am
primit punctajul de eligibilitate.
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 Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al patrulea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei anuale de membru asociat al ARSACIS IAŞI,
care nu deţinem sistem de alimentare cu apă, a sumei de 400 lei/an, în tranşe trimestriale, începând cu
prima lună a fiecărui trimestru, -iniţiator primarul comunei;

Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de acea asociere prin care ne am asociat initial cu
APAVITAL IASI, acum s-a adoptat de către Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi hotărârea nr. 6/19.12.2008 prin care s-a stabilit cotizaţia anuală care ne priveşete şi
pe noi ca membri asociaţi, care nu deţinem sistem de alimentare cu apă, la suma respectivă. Deocamdată am
mers pe sursa Ciurea şi vreau să cred că se vor găsi soluţii favorabile şi pentru noi. Nu este o sumă mare şi în
calitate de membri trebuie să ne achităm şi de obligaţi. Suntem asociaţi şi cu SALUBRIS IASI, dar deocamdată nu
plătim o astfel de cotizaţie.
Nefiind exprimate obiecţiuni sau puncte de vedere 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.
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 Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al cincilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
5.- Informare privind executarea pazei comunei în anul 2008, -iniţiator primarul comunei.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: cred că ştiţi şi dumneavoastră cum a funcţionat pazaîn anul 2008.
Cu concursul lucrătorilor postului de poliţie, cu caporal de schimb, potrivit Legii nr. 333/2003. Pe ansamblu nu au
fost semnalate probleme deosebite, dar trebuie să observaţi că acest sistem de pază nu este cel pe care ni-l
dorim. Dar despre aceasta o să discutăm la următorul punct de pe ordinea de zi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al şaselea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
6.- Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor
situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, -iniţiator primarul comunei.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: cred că v-aţi familiarizat deja cu modul de organizare a pazei. Vă
voi prezenta pe larg proiectul de hotărâre iniţiat. Au fost actualizate persoanele responsabile pe fiecare sat. Iarăşi,
nu consider că acest sistem de pază este cel mai eficient. O altă variantă ar fi cea de a angaja firme specializate.
Ar fi costuri lunare de 15.000 lei pe angajat, sume pe care nu putem să le suportăm din bugetul local. Dacă am
institui o taxă specială pentru pază, am amortiza o serie de cheltuieli.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: când am început să discutăm despre Planul de pază, era interesantă
partea tehnică, aceea care necesita cheltuieli. Treaba e că se impune responsabilizarea oamenilor de pază.
Domnul consilier Miron Petrică: în varianta veche, cine îmi păzeşte şi mie bunurile? Sau cum se face că eu
am primit într-un an 5 invitaţii de pază? Asta înseamnă un număr foarte mic de persoane. Trebuie verificate
evidenţele să nu existe erori.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este o variantă B, să zicem, prin care să cheltuim sume din bugetul
local, dar trebuie să mai vedem cum putem găsi şi altă soluţie, consultându-ne cu cei de la A.J.O.F.M. Iasi.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: sunt anumite restricţii pe Legea nr. 76/2002, unde se poate angaja
personal pentru anumite tipuri de lucrări şi nu pentru pază, unde trebuie personal avizat de postul de poliţie.
Domnul consilier Iftime Mihai: deci înţeleg că mergem pe prima variantă. Vă propun să vă întâlniţi cu
oamenii pe sate pentru a conştientiza despre costurile care vor fi necesare, ocazie cu care veţi vedea acordul
cetăţenilor, care vor propaga şi la cei care vor lipsi despre măsurile care se încearcă a se adopta.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: oamenii trebuie într-adevăr informaţi dinainte.
Domnul consilier Simionescu Grigore: trebuie să discutăm cu oamenii.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului
consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de specialitate 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 acesta se aprobă cu
unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al şaptelea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
7.- Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile
aferente anului 2009 pentru funcţiile publice şi personalul contractual prevăzute în statele de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei, -iniţiator primarul comunei;

Domnul secretar Florin Ilăşoaia: domnilor consilieri este vorba de aceleaşi prevederi legale de anul trecut,
întrucât la momentul actual nu s-a publicat vreun alt act normativ privind creşterile salariale pentru anul 2009, în
sensul că art. 21 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi
ale funcţionarilor publici, precum şi art. 12 din O.G. nr. 10/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar, prevăd constituirea fondului de premiere în limita a 5% din
cheltuielile cu salariile aferente anului 2009 pentru funcţiile publice şi personalul contractual prevăzute în statele
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei, iar în cazul în care veniturile curente acoperă în
totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere, fondul va fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor
stabilite de consiliul local în luna decembrie a anului 2009.
Bineânţeles că acum nu ştim ce sumă va fi disponibilă în luna decembrie 2009, deoarece datorită creşterii
volumului de muncă vom iniţia procedurile de recrutare pentru un număr de 6 şi ½ posturi vacante, din care 3
pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, (2 şoferi P.S.I., un şef de serviciu) mai sunt vacante 1 post de
funcţionar public la compartimentul de asistenţă socială, 1 post de funcţionar public la compartimentul financiarcontabilitate, 2 posturi de funcţionari publici la compartimentul managementul proiectelor şi 1 post de referent
cultural cu normă ½ la căminele culturale. Noii angajaţi vor primi atribuţii conform fişelor posturilor specifice
fiecărei categorii de funcţionari publici sau personal contractual.
Deasemenea, după cum bine cunoaşteţi din mass-media, în 2009 vor fi reduceri de cheltuieli cu salariile.
După aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2009, precum şi a altor reglementări privind salariile, este posibil
să revenim asupra hotărârii de astăzi. Nu doresc decât să nu ratăm adoptarea unei astfel de hotărâri în luna
ianuarie, ca şi până acum, iar dacă reglementările se vor schimba, va trebui să revenim asupra hotărârii de astăzi.
Dealtfel, aceste sume nu se pot cheltui decât în luna decembrie 2009. Vă mulţumesc pentru atenţie.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului
consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de specialitate 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 acesta se aprobă cu
unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al optulea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 40 mp fîneţe teren extravilan satul
Ciocîrleşti din proprietatea privată a comunei, -iniţiator primarul comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de solutionarea unei cereri a d-nei Darabană Lenuţa care
doreşte reânoirea contractului de închiriere pentru o suprafaţă puţin mai mare de la 20mp contractată iniţial la 40
mp în prezent. Trebuie să avem în vedere că are un drept de preempţiune cu care aţi fost de acord iniţial. Nu este
un teren care să-l utilizăm în alte scopuri, nu este o suprafaţă prea mare şi vă propun să fim de acord cu
soluţionarea favorabilă a cererii. Este de apreciat că doreşte să-şi dezvolte afacerea.
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 proiectul 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 Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al nouălea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
9.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, solicită permisiunea de a da cuvântul cetăţeanului Chelărescu Gheorghe,
care întreabă: De ce nu s-a primit întreaga sumă a ajutorului social acordat beneficiarilor de venit minim garantat?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem unele restricţii financiare până la aprobarea bugetului. Cu aceeaşi
situaţie se confruntă şi salariaţii proprii şi cei din învăţământ. Am achitat pe Noiembrie 2008 circa 65%, din sumele
cuvenite şi urmează să vedem pe 5 februarie 2009 cum putem să rezolvăm problema, pe care noi oricum o
aveam în atenţie. Eu cred că ar trebui să fiţi mulţumiţi să primiţi ajutorul social şi anul acesta, la fel ca şi până
acum.
Domnul Chelărescu Gheorghe întreabă: La pavel este un tub care trebuie folosit în altă parte, v-aţi gândit
ce să faceţi cu el?

Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: o să căutam un utilaj cu care s-ăl scoatem şi să-l mutăm în altă
parte, e bine că mi-aţi adus la cunoştinţă.
Domnul Chelărescu Gheorghe întreabă: Cârlescu Vasile depune gunoiul pe malul apei, ce masuri puteţi
lua?
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană:acum aflu şi eu şi o să mă intersez să văd ce măsuri pot fi luate.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vom discuta despre actualizarea închirierilor şi concesiunilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: să adresăm urările noastre celor care mâine îşi serbează ziua, de pe
acum La multi ani!
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, Bătrânică Viorel
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