ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 29.06.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 454/22.06.2009, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.05.2009, -iniţiator
primarul comunei ;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
3. Proiect de hotărâre aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Înfiinţare sistem centralizat
alimentare apă, în satele Boroseşti, Scînteia, comuna Scînteia, judeţul Iaşi”, -iniţiator primarul comunei ;
4. Proiect de hotărâre aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Înfiinţare sistem de
canalizare menajeră şi staţie de epurare, în satele Boroseşti, Scînteia, comuna Scînteia, judeţul Iaşi”, iniţiator primarul comunei ;
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul III – 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.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
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.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile 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 vă propun încă 3 noi proiecte de hotărâre:
1) Proiect de hotărâre privind închiderea gropilor de gunoi.
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2) Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei sumei de 23.490 lei, prevazută pentru cheltuili
de întocmire a documentaţiei la cheltuieli de reabilitare la şcoala Rediu, în cadrul aceluiaşi capitol.
3) Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui tractor U 650 cu remorcă second-hand, pentru doarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Aceasta deoarece am fost solicitaţi ulterior să aprobăm aceste proiecte.
De asemenea cele 2 proiecte de horărâri privind aprobarea studiilor de fezabilitate mai comportă nişte
clarificări, motiv pentru care le vom discuta într-o şedinţă ulterioară.
Acum urgenţa este de a închide şi acoperi gropile de gunoi. Până pe 16 iulie 2009 trebuie închise toate
gropile de pe teritoriul comunei noastre.
De asemenea pentru şcoala Rediu trebuie alocate sume pentru reparaţii, prin şcoala cu peronalitae juridică
Bodeşti. Sumele prevăzute pentru documentaţie, să le putem folosi pentru schimbarea acoperişului, pregătirea sălii
mari pentru accesul la învăţământ, dar directorul şcolii Bodeşti vă va da mai multe detalii.
Consider de asemenea că sunt în asentimentul dumneavoastră să-l felictăm de ziua sa pe domnul consilier
Miron Petrică în cadru oficial.
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, propune discutarea punctului 1de pe ordinea de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.05.2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, 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, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: s-au mai primit nişte sume de bani pentru acordarea de produse lactate şi
de panificaţie pentru elevii claselor I-VIII şi pentru preşcolari, precum şi pentru miere de albine ca supliment nutritiv
pentru preşcolari şi elevii claselor I-IV, pentru perioada 15 septembrie – 31 decembrie 2009. Licitatia pentru corn şi
lapte se va ţine pe plan local. Vom vedea dacă va funcţiona. Vă prezin referatul cu sumele de care v-am vorbit.
I.
1) suplimentarea cu 60.000 lei la capitolul 65.02.10 (cheltuieli de personal Invatamant), clasificatia
10.01.01, astfel pentru invatamantul prescolar suma de lei, pentru invatamantul primar suma de lei, pentru
invatamantul gimnazial suma de lei, aceasta suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.02
(Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate);
2) transferul sumei de 500 lei de la cap. 61.02.20 - subcap. 20.01.30 (alte bunuri si prestari de
servicii
cu caracter functional) la acelasi capitol –subcap. 20.01.05 (carburanti si lubrifianti);
II.
1) suplimentarea cu 3.000 lei la capitolul 67.02.20 clasificatia 20.01.09 (cheltuieli materiale Cultura,
Religie ), aceasta suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.06 ( Sume defalcate din T.V.A.
pentru echilibrarea bugetelor locale);
2) suplimentarea cu 4.000 lei la capitolul 74.02.20 (cheltuieli materiale Protectia mediului), clasificatia
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20.01.30, aceasta suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.06 (Sume defalcate din T.V.A.
pentru echilibrarea bugetelor locale);
3) suplimentarea cu 11.000 lei la capitolul 70.02.20 (cheltuieli materiale Locuinte, servicii si dezvoltare
publica), astfel la clasificatia 20.01.09 suma de 3.000 lei si 8.000 de lei la clasificatia 20.01.03, aceasta
suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.06 (Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale);
4) suplimentarea cu 30.000 lei la capitolul 84.02.20 (cheltuieli materialeTransporturi) la clasificatia
20.01.30, aceasta suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.06 (Sume defalcate din T.V.A.
pentru echilibrarea bugetelor locale);
5) suplimentarea cu 12.000 lei la capitolul 65.02.20 (cheltuieli materiale Invatamant),la clasificatia
20.01.03, aceasta suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.06 (Sume defalcate din T.V.A.
pentru echilibrarea bugetelor locale);
III.
1) suplimentarea cu 46.500 lei la capitolul 65.02.57 clasificatia 57.02.02 (ajutoare sociale in natura),
aceasta suplimentare urmand a se face din capitolul de venituri 11.02.01 (Sume defalcate din T.V.A. pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate);
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 închiderea gropilor de gunoi, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: s-a dispus închiderea gropilor de gunoi. Problema la noi este
rezolvată în procent de 80%, să zicem. Mai avem ceva de lucru, dar sigur ne vom încadra în termenul limită de 16
iulie 2009. În continuare va trebui să vedem ce vom face cu gunoiul care va rezulta, vă amintesc că suntem membri
asociaţi ai A.D.I.S., dar imediat, putem acoperi un transport două pe saptămână dar numai dintr-o singură locaţie.
Asta ne-ar costa în jur de 150 mil lei/lună. În aceste condiţii asocierea devine nerentabilă. Problema este că
va trebui să infiinţăm un serviciu de salubrizare cu 3-4 persoane. Daca nu facem contract cu nimei va trebui să
plătim gunoiul transportat în regie proprie la depozitul de procesare. Rugămintea mea este aşa cum ne-a fost
atrasă atenţia de specialiştii de la Garda de Mediu, să informăm populaţia despre noile cerinţe privind gestionarea
gunoiului. Ar fi bine ca gunoiul să fie depozitat în paleţi sau saci, în mod selectiv, ca să poată fi manipulat şi
transportat mai uşor.
Vom distribui câte un set de saci menajeri, la toţi cetăţenii. Vom declara toate gropile de gunoi ca fiind
închise.
Vor veni probabil controale de la Garda de Mediu. Deşeul de azbest nu trebuie depozitat oricum. Probabil că
se va cere o raportare privind azbestul. Mai trebuie raportată o situaţie lunară privind investiţiile pe mediu.
Se pune un accent deosebit pe deşeurile de la activităţile medicale. Precum şi problema angajării unui om pe
probleme de mediu. În orice caz trebuie să începem cu informarea populaţiei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am de completat cu discuţia care am avut-o privind controlul integrat al
poluării cu nutrienţi. Suntem şi noi printre cele 9 comune care ne-am înscris în acest proiect. Se pare că din 2010
se poate începe investiţia şi dotarea cu utilaje (tractor, remorcă, utilaj cu racleţi pentru împrăştierea pe câmp)
investiţia este mare vom contribui cu 5% din proiect adică 17 mii euro, dar este o investiţie foarte utilă pentru
comună. Dacă vom reuşi să prelucrăm gunoiul în general, şi mai ales acele peturi, care amestecate cu gunoiul de
grajd dă un aspect dezolant. Vă propun să începem o acţiune bine concertată, prin a da exemplul mai întâi. Să
creem baza materială şi apoi să avem pretenţii de la populaţie. Nu cred că putem stabili sancţiuni la acest moment.
Trebuie să încercăm o modalitate de a colecta cu forţele noastre sacii cu gunoi de la populaţie.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cea mai utilă discuţie este aceasta. Cred că trebuie un om care să se
ocupe de această problemă. Eventual delegate atribuţiile unei persoane angajate.
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Domnul consilier Aştefanei Mihai: ar fi bine dacă n-ar fi mai întâi o problemă de educaţie. Îngrăşamântul de
grajd este foarte bun pentru teren.
Domnul consilier Iftime Mihai: domnul contabil este plecat la Iaşi. Abia acum am aflat de împărţirea sumelor
de care s-a discutat la modificarea bugetului. Consider că trebuia făcut un efort cu privire la modul de alocare a
sumelor. Suntem de acord cu sumele pentru că sunt relativ mici. Pentru şcoala Rediu am văzut că toată lumea
este de acord să se lucreze în regie proprie, dar cred că ar trebui o minimă predocumentaţie de lucrări. Să nu
apară probleme, fiindcă răspundem în solidar. Nu este normal să tratăm cu uşurinţă această problemă. Apoi legat
de gropile de gunoi. La drumul judeţean spre Rebricea, pe dreapta am observat mizerie, deşeuri de cherestea.
Spuneaţi că trebuie închise contra unei sancţiuni de 200 mii euro pe zi. Daca aţi dispus închiderea gropilor, atunci
trebuie să stabilim un anume loc special unde să se depoziteze de aici în acolo. Măcar o persoană să fie
desemnată să se ocupe de dirijarea depozitării în mod selectiv a gunoiului încă de la început. Pentru asta trebuie
organizate şedinţe pe sate pentru popularizarea în mod real a măsurilor ce trebuie respectate de aici încolo. La
nivelul instituţiilor de învăţământ vă promit că se vor prelucra cu elevii măsurile dispuse. Propun întocmirea de
afişe, fluturaşi care să ajute la popularizarea măsurilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: sumele cu care modificăm bugetul au venit relative târziu, dar contabilul
şcolii cunoştea aceste sume.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: nu ne-a permis timpul dar o serie de măsuri le putem stabili.
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 4 de pe ordinea de zi:
4.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul III – 2009, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, solicită propuneri pentru desemnarea noului
preşedinte de şedinţe pentru trimestrul III 2009.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun pe domnul consilier Iftime Mihai.
Nemaifiind şi alte propuneri şi având în vedere consimţământul domnului consilier Iftime Mihai.
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, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5.- Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei sumei de 23.490 lei, prevazută pentru
cheltuieli de întocmire a documentaţiei la cheltuieli de reabilitare la şcoala Rediu, în cadrul aceluiaşi capitol
-iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul membrilor consilieri.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: dl. Iftime spunea că riscăm să fim traşi la răspundere dacă nu avem
documentaţie pentru lucrări. Am întocmit referatul prin care solicit acceptul consiliului local şi este depus însoţit de
anexe în dosarul şedinţei. Vă mărturisesc că prefer să răspund pentru ceea ce am făcut şi nu pentru ce nu am
făcut. Există riscul cel mai mare de a se închide şcoala. Solicit acceptul consiliului local pentru a folosi sumele aşa
de mici în mod raţional. Nu avem alte surse, sponsori, dar este şi aşa o sumă cu care doresc ca pănă la 15
septembrie să fac în aşa fel încât procesul de învăţământ să se desfăşoare cât mai bine. Intenţia noastră este de a
scimba acoperişul prin care în prezent plouă şi ca urmare plafoanele sunt putrede existând pericolul prăbuşirii,
schimbarea duşumelelor care sunt distruse, repararea şi amenajarea sălii mari (fostul magazin) deoarece elevii îşi
desfăşoară activitatea într-un spaţiu necorespunzător, tencuieli şi finisaje interioare. Iar dacă mai rămân sume vom
executa şi lucrări exterioare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ideea este de a apela la un meseriaş mai serios care să fie şi mai ieftin,
de asemenea cu mobilizarea fochiştii de la şcoli.
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Domnul consilier Aştefanei Mihai: faptul prezentat de d-na director, consilier Săcăleanu Silvica,este evident şi
nu cred că ar fi grşit ca să fim legali, deşi poţi fura şi cu documentaţia, trebuie făcute numaidecât lucrările
respective.
Domnul consilier Netcă Costache: aş ruga să mi permiteţi să vă transmit intenţia oamenilor de la Ciocîrleşti,
că dacă nu se continuie lucrările la şcoala Ciocîrleşti, ei vor merge în grup la Iaşi să reclame.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aşteptăm cu nerăbdare sumele de la guvern, astfel de probleme sunt
cunoscute, şi avem probleme şi cu celelalte investiţii începute. Este o H.G. dar nu am aflat conţinutul anexelor care
se publică numai în M.Of. Partea I bis. Dar cum timpul trece, banii nu vin, iarna se apropie, nu ştiu ce să vă spun
cum se va soluţiona problema investiţiilor. Vă rog să vă exprimaţi votul dacă sunteţi de acord cu trecerea sumei
cum am vorbit.
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, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6 .- Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui tractor U 650 cu remorcă second-hand, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Busuioc Vasile, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de achiziţionarea unui tractor U 650 cu remorcă second-hand
pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Scînteia, aşa cum am aprobat la şedinţa anterioară
din luna mai. Plata utilajelor în sumă de 30.000 lei să se va facă de la capitolul 61.11.05, din Bugetul în afara
bugetului (fondul de rulment).
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, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Busuioc Vasile, dă cuvântul membrilor consilieri.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: să mai spun ceva de drumul spre Iaşi ? Hai să reparăm şi noi câte 10 gropi
de fiecare comună de pe traseu şi cred că s-ar mai îmbunătăţi confortul circulaţiei.
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,
Busuioc Vasile

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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