ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 14.09.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 659/11.09.2009, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.08.2009, -iniţiator
primarul comunei ;
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea segmentelor care compun drumul de utilitate
publică Lunca Rateş – Boroseşti – Scînteia, pe o lungime totală de 6.779,33m, din comuna Scînteia,
judeţul Iaşi -iniţiator primarul comunei ;
3. Proiect de hotărâre privind amplasarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor pe
marginea drumurilor comunale şi săteşti de pe teritoriul comunei Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator
primarul comunei ;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului previzionat pentru anii 2010-2013, -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 Iftime Mihai face prezenţa membrilor
consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa ordinară de
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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.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, propune discutarea proiectului nr. 1 de pe ordinea de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.08.2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, 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 Iftime Mihai, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2. - Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea segmentelor care compun drumul de utilitate
publică Lunca Rateş – Boroseşti – Scînteia, pe o lungime totală de 6.779,33m, din comuna Scînteia,
judeţul Iaşi -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: domnilor consilieri, vă informez că acest drum face parte din
proiectul integrat depus pe măsura 3.2.2. şi este compus din mai multe segmente aşa cum prevede însăşi titlul
proiectului de hotărâre, astfel din: D.C. 252 pe o lungime de 280m situat în extratravilanul satului Lunca Rateş, D.e.
248 pe o lungime de 110m situat în intravilanul satului Lunca Rateş, D.S. 261 pe o lungime de 615m situat în
intravilanul satului Lunca Rateş, D.S. 113 pe o lungime de 775m situat în intravilanul satului Lunca Rateş, D.C. 63
pe o lungime de 4999,33m, din care 710m situat în extravilan. Nu s-a mers pe D.C. 63 în totalitate, deoarece din
satul Lunca Rateş se mergea spre Munteni, comuna Grajduri, evitându-se astfel aproape întreg satul Lunca Rateş.
Acestea au fost motivele care au determinat această deviere a drumului de utilitate publică.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă propun spre analiză aprobare devierea segmentului
de drum comunal (D.C. 63) care traversează satul Lunca Rateş începând la intersecţia cu D.S. 113 pe o lungime
de 775 m, pe D.S. 261 pe o lungime de 615m, pe D.E. 248 pe o lungime de 110m, în intravilanul satului Lunca
Rateş şi pe D.C. 252 pe o lungime de 280m în extratravilanul satului Lunca Rateş, comuna Scînteia, judeţul Iaşi.
De menţionat, că pe acest segment de drum circulă întreaga populaţie a satului Lunca Rateş, atunci când vin
sau pleacă din comună spre municipiul Iaşi, fiind considerată ca o adevărată "poartă de intrare-şire" a locuitorilor
satului.
Din aceste considerente vă supun aprobării încadrării acestui segment de drum la categoria drum comunal
pentru a putea fi modernizat.
Actualul traseu D.C. 63 începând din intersecţia cu D.S. 113 ( familia Popa Vasile), traversează terenurile
agricole din extravilanul localităţii, nefiind circulat exceptând sezonul de primăvară-toamnă, când locuitorii satului
înfiinţează sau recoltează culturile de pe terenurile agricole, fiind considerat de cetăţeni ca un drum de exploatare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: personal consider că nu avem prea mult de discutat pe marginea acestui
proiect de hotărâre. Este foarte bine că se doreşte a se face modernizarea drumurilor. Să supunem la vot.
Doamna consilier Tilici Mirela-Cătălina: sunt de acord cu proiectul de hotărâre şi vă propun să votăm
favorabil.
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 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 amplasarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor pe marginea
drumurilor comunale şi săteşti de pe teritoriul comunei Scînteia, judeţul Iaşi, -iniţiator primarul
comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba tot despre un proiect de hotărâre care
vizează proiectul integrat depus pe măsura 3.2.2. La nivelul executivului am identificat amplasamentele prevăzute
în proiectul de hotătâre pe care vi l-am comunicat. Sunt amplasamente pe marginea drumurilor din fiecare sat al
comunei. Aţi observat că sunt 14 platforme pe care intenţionăm să le amenajăm, 4 în satul Scînteia, 3 în satul
Boroseşti câte 2 în satele Bodeşti şi Lunca Rateş şi câte 1 în satele Tufeştii de Sus, Rediu şi Ciocîrleşti.
Domnul consilier Iftime Mihai: ca şi cu altă ocazie noi am discutat pe comisii proiectul de hotărâre. În
speranţa că vom obţine finanţare pentru proiectul integrat, sunt de acor şi propun să supunem la vot priectul 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 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 Iftime Mihai, propune discutarea celui de al patrulea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul contabil Sorin Ifteme: Este vorba de transferul sumei de 22.000 lei de la capitolul 80.02.20-bunuri
si servicii Actiuni generale economice la capitolul 84.02.20 bunuri si servicii Transporturi. Acest transfer se impune
deoarece trebuie definitivate o serie de lucrări edilitar gospodăreşti în folosul comunităţii (trotuare, pietruiri de
drumuri, ş.a.).
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă rog să observaţi că este vorba de o rectificare
internă care ţine de competenţa noastră. Nu este nici suplimentare, nici diminuare a bugetului 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 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 Iftime Mihai, propune discutarea celui de al cincilea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului previzionat pentru anii 2010-2013, -iniţiator
primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul contabil Sorin Ifteme: După cum bine ştiţi, în fiecare an se supune aprobării proiectul bugetului local
pentru anul respectiv şi previziunile pentru o perioadă de 4 ani. Vă prezint referatul care cuprinde sumele de care
vorbim în şedinţa de astăzi, pentru anul 2010 şi previziunile pentru anii 2011-2013.
În acest sens vă informez că am primit adrese atât de la D.G.F.P.J. cât şi de la C.J.Iaşi cu privire la sumele
defalcate din TVA şi a sumelor defalcate din impozitul pe venit aferente perioadei în discuţie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, având în vedere cele prezentate de domnul contabil,
vă rog să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre în forma în care l-aţi primit la comisii.
Domnul consilier Radeanu Mihaita: propun supunerea la vot a proiectului de hotărâre, în forma prezentată de
iniţiator, motivat şi de faptul că oricum bugetul va suferi indiscutabil corecţii, atât pentru anul 2010 cât şi pentru anii
următori.
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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.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, propune discutarea celui de al şaselea punct de pe
ordinea de zi şi anume:
6.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Iftime Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.

Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă aduc la cunoştinţă că am finalizat procedura de achiziţie a
produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari şi chiar astăzi am încheiat şi contractile de furnizare a produselor
cu S.C. Vel Pitar S.A., respectiv cu S.C. Dorna S.A.

Nemaifiind şi 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,
Iftime Mihai

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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