ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.03.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 306/20.03.2008, cu
următoarea ordine de zi:
1. 31.03.1423 – 31.03. 2009 comemorarea zilei comunei la împlinirea a 586 de ani de la atestarea
documentară;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.02.2009, iniţiator primarul comunei ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
4. Proiect de hotărâre privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţii în anul 2009, -iniţiator
primarul comunei ;
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2009, iniţiator primarul comunei ;
6. Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, viceprimarul, secretarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
crt.
1
Alexa

Numele

Prenumele

Apartenenţa
politică

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.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrânică 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 şi propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri va propun încă 2 noi proiecte de hotărâre:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S IAŞI.
2) Proiect de hotărâre privind implementarea şi cofinanţarea proiectului cu finanţare
internaţională „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Aceasta deoarece am fost solicitati ulterior să aprobăm aceste proiecte.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi, cu
includerea şi a propunerilor primarului comunei..
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, propune discutarea punctului introductiv de pe
ordinea de zi şi anume:
-31.03.1423 – 31.03. 2009 comemorarea zilei comunei la împlinirea a 586 de ani de
la atestarea documentară;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: astazi marti 31.03.2009 se împlinesc 586 de ani de la prima atestare
documentară a comunei. Cu această ocazie vă informez că am transmis deja o serie de invitaţii, printre care şi
doamnei dr. Cercetator stiintific principal la Institutul de Cercetari Arheologice Cornelia-Magda LAZAROVICI.
D-na Cornelia-Magda LAZAROVICI si-a desfasurat activitarea in zona noastra pe dealul La Nuci pe o
suprafata de 5 ha. Avem invitati sunt invitati preotii, medicii, consilieri locali, elevi, functionari. Programul o sa
dureze 1½ ore. O sesiune de comunicari prezentate de elevi, care se va incheia cu o gustare si un pahar de
vin.
Domnul prof. Vitel Gigi: ne bucuram de prezenta d-nei Cornelia-Magda LAZAROVICI, asa cum spunea
si domnul Primar.O sa incepem cu o sesiune de comunicari prezentate de elevi.
O sa invit la cuvant in ordine urmatorii elevi:
Anton Laura, Madalina Astefanoaei, Cristina Beraru, Rusu Maria-Elisa, pentru a prezenta unele
materiale intocmite in acest sens despre prima atestare documentara si despre trecutul istoric al comunei
Scinteia.
Domnul prof. Vitel Gigi: sunt bucuros sa va prezint lucrarea d-nei Cornelia-Magda LAZAROVICI,
intocmita in urma cercetarii cultului Cucuteni pe teritoriul zonei Moldova.
Domnul prof. Vitel Gigi: in continuare eleva Sacaleanu Stefana va prezenta o lucrare despre prima
atestare documentara a comunei, in PowerPoint, conceputa personal.
Domnul prof. Vitel Gigi: tot la aceasta data se sarbatoresc zilele scolii din Scinteia, pentru varietate va
prezentam in continuare un film realizat recent, despre o serie de activitati scolare. Se poate remarca vizita
unui ministru al Romaniei, nepreocupandu-ne apartenenta sa politica, precum si faptul ca pentru numeroasele
programe educative si parteneriate scolare, suntem a 17-a scoala din cele 368 ale judetului nostru.
D-na Cornelia-Magda LAZAROVICI: Scanteia a fost un centru comercial inca din preistorie. Asezarea
cercetata de noi in dealul Bodesti a fost decoperita de dl. Prof. Trofin, care a descoperit o serie de materiale,
cu care a venit la noi la Institut. Iar la sfatrurile regretatului prof. Nitu, am venit aici pentru a demara cercetari.
Asezarea de la Scinteia trebuie sa fie apreciata atat de noi cei de fata cat si de generatiile viitoare.
In cadrul asezarilor din preistoric avem de a face cu asezari tribale, centre de cult, avem 900
fragmante de statuiete antropomorfe.
Am apelat la 3 echipe care sa faca o prospectare a zonei din punct de vedere magnetic.
Este vorba de o serie de imagini mai reprezentative din timpul cercetarilor. Acele 2 case cercetate din
cele 13 descoperite.
Prelucrarea ceramicii reprezinta mestesugul cel mai important al acestei comunitati. Observati vasele
vopsite cu oxid de magneziu, carbonat de calciu si siliciu, sunt pictate cu elemente de natura sferica, solara.
Avem vase cu picior (de tip suport) vase de tip fructiera, ca un castron, 2 tipuri de ancore cu decor in spirale.
Un alt tip de vas sunt cupele cu dimensiuni diferite, cu picior pictate interior şi exterior. Cam 75% din vase sunt
pictate superb, cu benzi liniare sau benzi spirale, sunt ca un fel de inimoiara care este o stilizare a coarnelor de
taur. Un fel de spiritualizare. Principalele lucruri erau legate de fertilitate, de natura, activitatea principală era
agricultura si creseterea animalelor. O reprezentare a marii zeite a mortii si a Vietii, cu un brau in zona
lombara. Pe cele 2 parti ale vasului sunt figuri diferite, decorative, numite barbotina sau elemente spiralice. In
cele mai multe asezari Cucuteniene predomina statuiete feminine, reprezentand cultul fertilitatii si fecunditatii.
In prezent lucrez la un volum despre Scinteia, dar in trecut anul 1998 la Palatul Culturii Iasi, in acelasi
an am organizat o expozitie la Thessalinik –Grecia. Unde primarul orasului Olten arata o mare incantare, am
putut observa inclusiv prezenta Presedintelui Elvetiei.

Mai este un proiect de cercetare pentru stabilirea locurilor de unde se lua lutul pentru vase.
Descoperirile de la Scinteia sunt in curs de tiparire. Adresez multumiri primarilor I. Muscalu, M. Iftime, F.
Sacaleanu, fam prof. Dan si Viorica Hudescu, ş.a.
Solicit autoritatilor locale sa nu autorizeze constructii in zonele supuse cercetarii.
Domnul preot paroh MIHAILA VASILE: Intr-adevar trebuie sa mai avem grija de aceste comori.
Sapaturile din deal la Biserica zisa a lui St. Cel Mare. Avem aproape 4-5 nume deosebite ale scinteii. În
cimitirul Vechi Ciocirlesti se afla mormantul vistirnicului Ciocirlie care a dat numele satului. Domnul pastor a
confirmat ca este posibil ca sa fie descoperite aceste morminte, unde sa nu se extinda pe vechile morminte,
cele noi. De asemenea mai avem probabil mormantul comisului Panaite, Stefan Scinteie, Axinte Uricariul,
sensibilizez cu acest prilej pe cei in drept sa cerceteze, despre biserica Stefaniana. Sunt o serie de informatii
ca ar fi biserica ctitorie a lui V. Lupu.
Eleva Manea Bianca va prezenta in continuare un scurt moment muzical, care a fost premiat la Casa
armatei din Vaslui. Este o preluare de la Mamaia Copiilor
Eleva Laura Anton: Ce noroc va fi.
Corul de copii: Cand Primavara va Veni. O noua zi va veni.
Manea Bianca si Rusu Maria-Eliza: Daca viata noastra.
Domnul viceprimar Darabană V. Mihai :as dori ca pe viitor sa se evidentieze si activitatea celorlalte
scoli si de ce nu a consiliului local si a personalului din primarie, a medicilor de familie, a circumscriptiei sanitar
veterinare, a asociatiilor agricole, a postului de politie, a echipei de fotbal, SVSU. Cei 5 copii care vor fi prezenti
sambata la olimpiada de cros, Sava, Iordache,ş.a.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: sunt bucuros de ce s-a prezentat şi adresez felicitări organizatorilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: as profita de prezenta d-nei prof. aici. Legat de monografia comunei,
poate ne sprijina cu participarea in aceasta echipa, si dl. I. Muscalu. Ne cerem permisiunea de a folosi datele si
imaginile de care dispune despre Scinteia.
D-na Cornelia-Magda LAZAROVICI: D-a. sunt de acord, mai mult si tatal meu are o serie de date, pe
care o să-l rog să le pună la dispoziţia dumneavoastră.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am apelat la dl. prof. Spanu Ionel, dar fiind foarte ocupat nu am
reusit.
In final doresc sa multumesc celor care au participat, in special d-nei prof. Plecam acasa cu un bagaj
mai important de informaţii.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrânică Viorel, propune discutarea proiectului nr. 1 de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.02.2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrânică Viorel, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se supune
aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea acestuia
de către oricare dintre participanţii la şedinţă. Cunoaşteţi de asemenea că în mod constant, procesele verbale
sunt afişate la afişierul din holul primăriei, iar oricine poate consulta procesul verbal şi din dosarul de şedinţă şi
chiar şi pe pagina de internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţiuni 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 Bătrânică Viorel, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea
de zi şi anume:
2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrânică Viorel, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul consilier Miron Petrică: consider ca s-a discutat suficient in cadrul comisiilor si cred ca in plen se
mai pot aduce doar eventuale amendamente

Domnul contabil Iftime Sorin: prea multe nu am sa va spun, doar daca dumneavoastra aveti intrebari va
stau la dispozitie.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: as fi dorit sa avem o prezentare comparativa a sumelor cu cele de
anul trecut.
Domnul contabil Iftime Sorin: initial am avut o astfel de situatie, dar daca la discutiile pe comisii nu s-a
cerut, am renuntat la ea. Totusi, puteti face o comparatie cu executia bugetara care am discutat-o in ianuarie,
unde sunt cuprinse sumele cu care doriţi să faceţi comparaţia.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ca anexa la buget va rog sa-mi permiteti sa va prezint planul de
investitii. In acest plan am cuprins mai toate actiunile posibil de realizat, dar sigur ca nu vor putea fi realizate
toate pentru ca nu ne permit sumele bugetului local.
Domnul primar Fănică Săcăleanu:speram in continuarea lucrarilor deja incepute, nu sper prea mult in
anul acesta de criza la investitii noi.
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 şi având în vedere punctele de vedere 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 gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţii în anul 2009, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrânică Viorel, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar Darabană Mihai: va supun atentiei Programul stabilit pentru anul 2009, anexa la
proiectul de hotarare, pe marginea caruia sa va puteti exprima opiniile.
Avem achizitionata tabla pentru confectionarea a 50 de cosuri de gunoi. Vom avea in vedere inchiderea
gropilor de gunoi. Pentru aceasta vom inchiria un buldoexcavator. Ne propunem construirea a 3 statii de
microbuz in 3 sate Scinteia, Bodesti, Borosesti. Vom achizitiona indicatoare de circulatie, vom monta cele 14
adapatori pentru animale pe care le avem confectionate.
Domnul consilier Simionescu Grigore: pe cateva ulite din Tufestii de Sus nu s-a pus nici o piatra, as dori
sa stiu ce se face in continuare?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem mai mute ulite si in Rediu, sigur ca dorim sa nu neglijam nici un
sat. Este un pic mai scump transportul (2 mil. lei un transport pentru Tufesti). O sa acordam mai multa atentie
zonelor unde nu s-a mentinut piatra sau nu s-a pus deloc. In fiecare an am acordat o atentie sporita pietruirii
drumurilor. E bine ca avem posibilitatea de a accesa proiecte cu finantare externa pentru infrastructura.
Speram spre mai bine, chiar daca se prognozeaza o criza mai acuta anul acesta.
Domnul consilier Busuioc Vasile : de la Raducanu spre Samson in satul Lunca Rates sunt cateva case
construite, familiile au copii multi iar drumul de acces nu este pietruit deloc.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: va pot spune ca pe acest tronson de drum care este foarte ingust,nici
nu s-a putut intra cu camionul. Acesta este motivul real.
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 şi având în vedere punctele de vedere formulate se aprobă şi acest proiect de
hotărâre cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrânică Viorel, propune discutarea celui de al patrulea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S IAŞI-iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Bătrânică Viorel, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am aprobat asocierea cu ADIS IASI la sedinta trecuta. Un pic mai
tarziu s-a convins si C.L. Pascani. Astazi trebuie sa va informez ca se impune de la sine şi aprobarea actului
constituitv şi statutului asociaţiei, şi de asemenea va informez că va trebui sa contribuim cu 700 lei/an, la
patrimoniul asociatiei. Este vorba de o mai eficienta reciclare a deseurilor, asa cum s-a discutat si la sedinta
anterioara.

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 Bătrânică Viorel, propune discutarea celui de al cincilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
5.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul II – 2009, iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrânică Viorel, solicită propuneri pentru desemnarea
noului preşedinte de şedinţe pentru trimestrul II 2009.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun pe domnul consilier Busuioc Vasile.
Nemaifiind şi alte propuneri şi având în vedere consimţământul domnului consilier Busuioc Vasile.
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 Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al şaselea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
6.- Proiect de hotărîre privind implementarea şi cofinanţarea proiectului cu finanţare
internaţională „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrânică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: acest proiect de hotărâre ne-a fost sugerat de Serviciul Proiecte cu
Finanţare Internaţională din Cadrul C.J. Iaşi. Aceasta deoarece figurăm în anexele la ordinul 241/2005 al
M.M.G.A. ca localitate unde există surse de nitraţi din activităţi agricole. Pentru aceasta se mai cer o serie de
condiţii, cum ar fi locaţii de teren cu suprfafaţa de 3.500 mp. Valoarea lucrărilor de investiţii şi a echipamentelor
oferite de proiect este de circa 310.000 euro, cu finanţare externă, noi cofinanţând doar cu circa 5%.
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 Busuioc Vasile, propune discutarea celui de al şaselea punct
de pe ordinea de zi şi anume
7.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Bătrânică Viorel, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnul Curcudel Mihai seful postului de politie ne solicita sprijinul
pentru acordarea unui sprijin financiar pentru o contributie la consumul de carburanti. Am acordat si anul trecut
2 mil lei pe luna suma ce va fi acordata si anul acesta.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: pentru monografia comunei va rebui sa constituim un grup de lucru si
sa contribuim cu 2000 lei de la cultura.
După puţine discuţii în susţinerea propunerilor prezentate şi în urma supunerii la vot acestea se aprobă
cu unanimitate de 13 voturi pentru.
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
Bătrânică Viorel

