ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 27.02.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 135/23.02.2009, cu următoarea ordine
de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal ale şedinţei ordinare din 29.01.2009 -iniţiator
primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărîre privind asocierea comunei Scînteia cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ
în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A.D.I.S. IAŞI PENTRU SALUBRITATE, iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “Valea Rebricii”, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei pe anul 2008, -iniţiator primarul comunei;
5.- Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008, iniţiator primarul comunei ;
6.- Proiect de hotărâre privind organizarea şi defăşurarea păşunatului pe anul 2009, -iniţiator primarul
comunei ;
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale personalului navetist la
şi de la locul de muncă, -iniţiator primarul comunei ;
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui număr de 12 persoane conform art. 85 alin. (1) şi
(5) din Legea nr. 76/2002, pentru asigurarea serviciului de pază comunală, -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:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
politică
crt.
1

Alexa

Constantin

P.S.D.

2

Aştefanei

Mihai

P.R.M.

3

Bătrînică

Viorel

P.S.D.

4

Busuioc

Vasile

P.N.L.

5

Darabană

Mihai

P.S.D.

6

Iftime

Mihai

P.D.

7

Miron

Petrică

P.N.L.

8

Netcă

Costache

P.N.L.

9

Rădeanu

Mihăiţă

P.S.D.

10

Săcăleanu

Silvica

P.S.D.

11

Simionescu

Grigore

P.P.C.D.

12

Tăcuţanu

Gabi-Ionel

P.D.

13

Tilici

Mirela-Cătălina

P.D.
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În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local 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 ale şedinţei ordinare din 29.01.2009 -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: aşa cum obişnuim, la începutul fiecărei şedinţe se impune aprobarea procesului
verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles, dacă este cazul, 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 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 pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi şi
anume:
2.- Proiect de hotărîre privind asocierea comunei Scînteia cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ
în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A.D.I.S. IAŞI PENTRU SALUBRITATE, iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: se doreşte constiturea A.D.I. de către toate unităţile administrativ teritoriale care
vor beneficia de proiect în condiţiile legii. Primarul trebuie împuternicit de consiliul local, sunt anumite etape de creare a
A.D.I., dar concomitent se vrea şi oţinerea documentaţiei de la toate unităţile administrativ teritoriale. În luna Mai se va
depune proiectul. Luni suntem convocaţi toţi primarii pentru semnături. Dacă sunt discuţii sau întrebări, vă stau la
dispoziţie.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: e bine că se doreşte înfiinţarea A.D.I., aş întreba cine suportă costurile, să se facă
anumite analize serioase la nivelul comunei, deci în principiu nu red că cineva se poate împotrivi, dar să ştim exact ce
eforturi bugetare ne revin.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: proiectul şi implementarea costurilor le va dispune Consiliu Judeţean Iaşi, iar noi
trebuie să implementăm un proiect pentru selectarea selectivă a deşeurilor. Ceea ce n-am spus până acum, sunt
necesare pentru 1tonă, circa 20.000 bucăţi de peturi. Există presă, şi tot ce trebuie pentru compactarea acestor deşeuri.
Este mai puţin rentabil, dar efectul este de salubrizare a comunei. În continuare se va transporta la groapa din Tomeşti.
Vor fi deasemenea anumite taxe de suportat de către bugetul local pe cap de locuitor. Dar noi ne dorim ca deşeurile să
fie în cantitate cât mai mică. Trebuie să popularizăm aceste măsuri pe care se impune să le adoptăm. Dacă vom accesa
fonduri europene, în jur de circa 200.000 Euro, vom putea intra cu eventualele bunuri ca acţionari în cadrul asociaţiei.
Sunt anumite localităţi care au deja o anumită infrastructură în domeniu, dar vom vedea cu ce vom putea participa şi noi.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cred că trebuie să ducem o campanie de informare a cetăţenilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: asta înseamnă că trebuie să achiziţionăm saci să-i punem la dispoziţia
cetăţenilor, pentru a se colecta deşeurile. Chiar frunza de copaci are anumite întrebuinţări. Consider că lipseşte educaţia
în rândul cetăţenilor. Va fi mai greu la început, dar se poate măcar încerca.
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.
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După puţine discuţii şi având în vedere propunerile formulate se aprobă şi acest proiect de hotărâre cu unanimitate
de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “Valea Rebricii”, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: de fapt este vorba de faptul că orice A.D.I. trebuie să adopte astfel de
documente. După ce se obţine acordul consiliului local se depune la Judecătorie, pentru obţinerea hotăririi de înfiinţare.
Astăzi avem un proiect pe baza căruia să purtăm discuţii. Vă rog să-mi permiteţi să dau citire ambelor documente. Din
documentele prezentate vă rog să vă concentraţi atenţia asupra conducerii A.D.I. în care, eu voi fi preşedinte, secretarul
nostru va fi secretar general al A.D.I., trezorerier contabilul nostru, viceprimarul nostru va fi membru.
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.- Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei pe anul 2008, -iniţiator primarul comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă rog să-mi permiteţi să dau citire raportului privind activitatea economicosocială a comunei pe anul 2008, pe marginea căruia să vă puteţi exprima punctele de vedere. Ăn continuare domnul
primar citeşte Raportul. În final, doresc să vă mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o anul trecut. Consider că
nu au fost probleme de comunicare sau de colaborare. Menţionez că se impun uneori anumite urgenţe, dar şi aşa nu am
abuzat de urgenţe, adică nu am convocat prea multe şedinţe extraordinare. Executivul, deasemenea este unul deosebit,
se remarcă prin profesionalism, chiar dacă fiind oameni, mai sunt unele greşeli sau excese.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: am de semnalat o chestiune mai mult filologică decât psihologică. Situaţia
prezentată de domnul primar pe mai multe planuri, morţi, încasări, aş fi vrut să fie prezentată în mod exclusiv un raport
de activitate al primarului. În rest, după părerea mea activitatea în ansamblu a fost bună, s-a făcut treabă bună.
Domnul consilier Tăcuţanu Gabi-Ionel: Cine-i Chiriac care nu a depus sumele reprezentând subvenţia pentru păşuni
la casierie ?.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: nu este cu rea-credinţă, are nişte probleme financiare, dar a promis că în
cel mai scurt timp va depune banii la casierie.
După puţine discuţii pe marginea Raportului prezentat de domnul primar acesta este acceptat în unanimitate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrînică Viorel, propune discutarea celui de al cincilea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
5.- Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008, iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului contabil.
Domnul contabil, Ifteme Sorin: Consiliul local Scinteia in anul 2008 a avut un buget initial in suma de 4.120.500 lei
si un buget definitiv la sfarsit de an in suma de 4.989.190 lei .Exercitiul bugetar la sfarsitul anului se prezinta astfel :
venituri totale 4.782.723 lei, cheltuieli 4.626.834 lei, cu un excedent de 155.889 lei care se regaseste in fondul de
rulment. Situatia pe capitole de venituri si cheltuieli se prezinta conform materialului pe care l-aţi primit.
Domnul consilier Iftime Mihai: la siguranţă naţională a fost planificat şi s-a cheltuit mai puţin. Trebuie prezentat un
raport anual pe capitole, aşa cum a fost prezentat. Este o activitate bună cu multe împliniri la mai toate capitolele. Spun
acest lucru, deoarece au fost sume bune şi nu se putea să fie astfel. Ne dorim şi în continuare un buget la fel de bun
pentru că avem de terminat o serie de investiţii. S-a acordat atenţie domeniului în care îmi desfăşor activitatea, cel al
învăţământului preuniversitar. Sperăm ca acele lucrări de refacere a infrastructurii din învăţămînt să fie definitivate,
dealtfel sunt pe final. Deasemena s-au realizat lucrari de infrastructură drumuri comunale, poate şi în viitor se vor
întreţine drumurile comunale. Desigur cu salubrizarea dacă s-ar reuşi ar însemna un lucru mult bun şi solicitat, cum erau
înainte puţurile seci, gropile de gunoi. Astfel am beneficia şi noi ca instituţii. Deja cei de la Inspecţia mediului au reclamat
adoptarea unor măsuri, în sensul gestionării deşeurilor. Uşor, uşor intrăm în ceea ce se cere la nivel de ţară chiar.
Activitatea în general foarte bună, la fel ne dorim şi în continuare. Şi noi vom pune umărul, totul se raportează la bani. E
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posibil de modificat anumite taxe şi impozite locale, care vor creşte după cum se mediatizează. Urmând, dacă drumurile
ar fi terminate, sumele de bani să le orientăm spre alte cheltuieli, cum ar fi cultura, vezi construirea de cămine culturale.
Cât priveşte activitatea bugetară, trebuie să revedem tarifele la concesiuni. Sunt de acord şi cu execuţia bugetară
şi cu raportul de activitate al primarului.
Domnul consilier Miron Petrică: remarc că am beneficiat de un buget foarte mare. Aş fi curios ce buget o să
discutăm când ne vo întâlni la aceeaşi discuţie de la anul. Cred că la bibliotecă s-a cheltuit foarte mult. Sau poate nu
înţeleg, vă rog să mă scuzaţi.
Domnul contabil, Ifteme Sorin: ceea ce este prevăzut la cultură nu se referă la cheltuieli numai pentru bibliotecă,
acolo avem sport, cămin cultural, pentru care a fost licitat şi atribuit contractul de achiziţie anul trecut când am efectuat şi
plata cu anticipaţie, pentru a nu se pierde banii.
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 şaselea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
6.- Proiect de hotărâre privind organizarea şi defăşurarea păşunatului pe anul 2009, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: vă rog să mi permiteţi să vă prezint programul de păşunat pentru anul
2009. Sper să mă ocup mai mult, ca cu adevărat, păşunatul să se desfăşoare mult mai bine. Ovinele separat de bovine.
Sunt unele practici contrare, dar le vom supraveghea mai îndeaproape. Cele 14 adăpători (uluce) sunt confecţionate au
volumul de 3 mc de apă. Le vom încastra în beton. Vom analiza ce păşuni trebuie fertilizate pe fiecare sat, vom închiria
un utilaj pentru distribuirea îngrăşămintelor chimice. Am stabilit anumite comisii de supraveghere a modului de distribuire
a îngrăşămintelor chimice, pe sate, în care am inclus şi consilieri locali, pentru a nu se naşte discuţii sau suspiciuni
asupra modului de îndeplinire a acestor acţiuni. Taxe nu se mai percep. Pentru anul 2008 vor încasa subvenţia tot
arendaşii pe care îi cunoaşteţi. Pentru anul 2009 consiliile locale pot depune cereri de subvenţii în nume propriu. Pentru
aceasta trebuie desemnată o persoană care să se ocupe de depunerea cererii, care să urmărească bugetul administrării
păşunilor comunale.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: m-am consultat cu cei de la APIA Grajduri, şi chiar am avut o şedinţă marţi cu
aceştia, ocazie cu care am convenit să desemnăm pe domnul viceprimar Mihai Darabană, responsabil cu această
activitate. Are o dublă calitate de consilier local şi de viceprimar, este reprezentantul cel mai potrivit pentru a duce la
îndeplinire aceste atribuţii.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: vă rog să acordaţi atenţia cuvenită acelor băi pentru ovine. Atenţie că oaia trebuie
să păşuneze pe versanţi, şi nu bovinele.
Domnul consilier Miron Petrică: dacă nu se mai percep taxe de păşunat, având cantitatea de 8 gr/mp să selectaţi un
pic unde distribuiţi îngrăşăminte anul acesta.
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 şaptelea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale personalului navetist la
şi de la locul de muncă, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrînică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în fiecare an a fost necesar acordul Consiliului local pentru acest proiect de
hotărâre. Este vorba de un număr de 3 funcţionari ai primăriei, pe care-i cunoaşteţi şi pentru care trebuie să vă
pronunţaţi prin 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.
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Nefiind exprimate opinii contrare, 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 optulea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui număr de 12 persoane conform art. 85 alin. (1) şi
(5) din Legea nr. 76/2002, pentru asigurarea serviciului de pază comunală, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană este vorba de o şedinţă pe care am avut o la AJOFM Iasi, prilej cu care s-a
pus problema luării de măsuri pentru combaterea şomajului. Sunt unele facilităţi, cum ar fi: 3 ani o indemnizaţie de 5 mil
lei pe lună pentru fiecare angajat. Noi nu avem pe partea asta decât 2 salariaţi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de nivelul studiilor, pentru superioare sumele sunt mai mari, iar
pentru studii medii salariul este mai mic.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: pe art. 85 alin. (1) şi (5), putem demara procedurile de selectare a unui
număr de 12 persoane, pentru a susţine serviciul de pază obştească. Cu cât vom adopta mai devreme acest proiect de
hotărâre, avem mai multe şanse pentru finanţare.
Domnul consilier Iftime Mihai: putem încasa şi taxe speciale pentru paza comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sunt o serie de facilităţi, de care putem beneficia dacă ne mobilizăm un pic cu
toţii. Am auzit că sunt pe alocuri unele practici neconforme, noi vom respecta legea. Vom vedea şi ce buget o să avem,
vom căuta să perfecţionăm modul de desfăşurare a pazei. Ştiţi probabil că sunt o serie de persoane care s au întors din
detenţie, alţii urmează să mai vină.
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.
Nefiind exprimate opinii contrare, 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 consilier Bătrînică Viorel: în momentul de primăvară când încep ploile, eu vă propun un proiect de hotărâre,
pentru interzicerea temporară a circulaţiei tractoarelor, pentru a nu se mai deteriora drumurile.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: eu sunt pentru susţinerea acestei iniţiative, vedeţi că anumite drumuri, aproape
că nu se mai cunoaşte că au fost pietruite. Vom discuta în şedinţa următoare la gospodărirea comunei aceste măsuri.
Spre exemplu un cetăţean ara săptămâna aceasta, şi ieşea peste rigole, distrugând drumul. Cred că o să acordăm
avertismente mai întâi şi amenzi mai apoi celor care nu înţeleg să se conformeze.
Domnul consilier Miron Petrică: trebuie să luăm măsuri pe care le vom stabili, numai în cadrul legal.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: şi pe drumurile naţionale s-au adoptat o serie de măsuri restrictive cu privire la
tonaj.
Domnul consilier Alexa Constantin: domnule primar, nu s-a dus o muncă de lămurire a aspectelor legate de
fondurile europene. Eu am fost la Direcţia Agricolă şi am aflat unele lucruri interesante.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într adevăr sunt probleme necunoscute. Dar în acelaşi timp sunt după cum bine
cunoaşteţi şi alte instituţii care au atribuţii în acest sens. Dar să ştiţi că şi din experienţa noastră, am constatat că
fondurile nu sunt aşa de mari. Doar avem proiectul integrat pe Măsura 3.2.2. cu drumul comunal şi achiziţia de utilaje,
care nu a primit finanţare, după cum bine ştiţi.
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,
SECRETAR,
Consilier local,
Florin ILĂŞOAIA
Bătrînică Viorel
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