ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 26.11.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 1.958/19.11.2009, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din 29.10.2009 si
09.11.2009 -iniţiator primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009 -iniţiator primarul comunei.
3.- Diverse
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
1
DARABANĂ
MIHAI
Viceprimar, P.D.-L.
2
ALEXA
CONSTANTIN
P.D.-L.
3
AŞTEFANEI
MIHAI
P.R.M.
4
BĂTRÂNICĂ
VIOREL
P.S.D.
5
BUSUIOC
VASILE
P.N.L.
6
IFTIME
MIHAI
P.N.L.
7
MIRON
PETRICĂ
P.N.L.
8
NETCĂ
COSTACHE
P.S.D.
9
RĂDEANU
MIHĂIŢĂ
P.S.D.
10 SĂCĂLEANU
SILVICA
P.D.-L.
11 SIMIONESCU
GRIGORE
P.S.D.
12 TĂCUŢANU
GABI-IONEL
P.S.D.
13 TILICI
MIRELA-CĂTĂLINA
P.S.D.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Darabană face prezenţa
membrilor consilieri şi 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 acesteia.
Nefiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Darabană, propune discutarea punctului nr. 1 de pe ordinea de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din 29.10.2009
si 09.11.2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Darabană, dă cuvântul domnului secretar Ilăşoaia Florin.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se impune aprobarea
procesului verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles 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 proceselor verbale ale şedinţelor 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.
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În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Darabană, propune discutarea punctului nr. 2 de pe ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Darabană, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba de sumele primite de 79 mii lei din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale şi de asemenea despre unele transferuri de sume din cadrul bugetul local.
Diminuarea de la cheltuilei de personal învăţământ cu 14 mii lei. Vă prezint pe larg referatul întocmit în acest sens
de referentul cu atribuţii de contabil.
Se aprobă modificarea bugetului local pe trimestrul IV 2009, după cum urmează:
I.
BUGETUL LOCAL:
1) transferul sumei de 19.000 lei de la capitolul 68.02.57- ajutor social, la capitolul 68.02.10 - salarii asistenţi
personali,
2) diminuarea cu 14.000 lei a cheltuielilor de personal la capitolul 65.02.10 – salarii învăţământ;
II.
BUGETUL LOCAL:
1) transferul sumei de 16.130 lei de la capitolul 54.02 - evidenţa populaţiei, la capitolul 68.02.10 - salarii
asistenţi personali ;
2) transferul sumei de 2.000 lei la capitolul 51.02.20 - cheltuieli materiale admnistraţie publică, de la
articolul 20.13 - pregătire profesională, la articolul 20.01.09 - materiale si prestări servicii cu caracter
funcţional;
3) transferul sumei de 5.000 lei la capitolul 51.02.20 -cheltuieli materiale admnistraţie publică, de la
articolul 20.01.08 - postă, telecomunicaţii, internet, la articolul 20.01.09 – materiale şi prestări servicii cu
caracter funcţional;
4) transferul sumei de 3.000 lei de la capitolul 67.02.03.07 - cheltuieli materiale cămine culturale, articolul
20.01.09 – materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional, la capitolul 67.02.03.02– cheltuieli materiale
bibliotecă, astfel: 500 lei la articolul 20.01.08 - poştă ,telecomunicaţii, internet şi 2.500 lei la articolul
20.01.30 – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere;
5) suplimentarea cu 20.000 lei la capitolul 65.02.71 - cheltuieli de capital învăţământ, pentru Şcoala Rediu, la
articolul 71.01.30 – alte active fixe, acoperirea financiară făcându-se din capitolul 04.02.04 - cote defalcate
din impozitul pe venit(cota de 80%);
6) suplimentarea cu 3.000 lei la capitolul 65.02.20 - cheltuieli material învăţământ, la articolul 20.02 – reparaţii
curente, pentru Şcoala Scînteia, acoperirea financiară facându-se din capitolul 04.02.04 - cote defalcate din
impozitul pe venit(cota de 80%);
7) suplimentarea cu 20.000 lei la capitolul 65.02.20 - cheltuieli materiale învăţământ, la articolul 20.01.03 încălzit, iluminat şi forţa motrică, pentru achiziţionare combustibil lichid pentru Şcolile Bodeşti şi Boroseşti,
acoperirea financiară făcându-se din capitolul 04.02.04 - cote defalcate din impozitul pe venit(cota de 80%);
8) suplimentarea cu 3.000 lei la capitolul 70.02.20 - cheltuieli materiale locuinţe, servicii, la articolul 20.01.03 –
încălzit, iluminat şi forţa motrică, acoperirea financiară făcându-se din capitolul 04.02.04 – cote defalcate
din impozitul pe venit(cota de 80%);
9) suplimentarea cu 5.000 lei la capitolul 84.02.20 - cheltuieli materiale transporturi, la articolul 20.01.30 - alte
bunuri şi servicii, acoperirea financiară făcându-se din capitolul 04.02.04 – cote defalcate din impozitul pe
venit(cota de 80%);
10) suplimentarea cu 16.000 lei la capitolul 70.02.06 - cheltuieli de capital locuinţe, servicii, la articolul 71.01.30
- alte active fixe, pentru proiectul ,,Reabilitare iluminat public în comuna Scînteia”, acoperirea financiară
făcându-se din capitolul 04.02.04 - cote defalcate din impozitul pe venit(cota de 80%);
11) suplimentarea cu 12.000 lei la capitolul 74.02.05.02 - cheltuieli de capital colectarea deşeurilor, la articolul
71.01.30 - alte active fixe, pentru achiziţionare pubele, acoperirea financiară făcându-se din capitolul
04.02.04 - cote defalcate din impozitul pe venit(cota de 80%)
III. LISTEI DE INVESTIŢII PE ANUL 2009 conform anexei la bugetele locale.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: mai concret am propus 2.000 lei pentru combustibil lichid uşor pentru
şcolile Bodeşti şi Boroseşti. Sigur că lucrările la şcoala vor continua când vom avea bani. Ar trebui după cum am
calculat, circa 30.000 lei.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: consider că sunt lucruri de bun simţ ce sa propus, bineânţeles cu nivelul
sumelor de care putem vorbi şi cred că nimeni nu are ceva împotriva propunerii de modificare a bugetului local.
Domnul consilier Miron Petrică: solicit şi eu combustibil solid pentru şcoli.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem grijă de toate şcolile, să nu vă faceţi problem din privinţa asta.
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, Mihai Darabană, propune discutarea punctului nr. 3 de pe ordinea de zi:
3.- Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Mihai Darabană, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Iftime Mihai: De la şcoala nr. 10 din Iasi, vor să desfăşoare un proiect de ajutorare a
orfanilor din accidentul de la Scinteia. Vă, rog domnule primar să primiti delegatia de la aceasta şcoala.
Domnul consilier Simionescu Grigore: solicit domnule primar sa se taie salcamii de pe marginea drumului din
dealul Bodestilor, care sunt batrani.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: va rog domnle primar sa se distribuie piatra pe drumurile din toate satele.
Sa nu cumva sa duca domnul viceprimar numai in satul Borosesti.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem stabilit anumite ulite: la Nicu Chiriac din Rediu, la podul de peste
Rebricea din Lunca Rates, pe drumul spre Sasova, la Tufesti pe ulita unde sta Grigore Simionescu, la Scinteia, la
Borosesti pe drumul spre Duduta si Lavric.
Domnul consilier Miron Petrică: Am făcut vorbire şi la şedinţa trecută de groapa cu apă de la marginea
trotuarului spre gara C.F.R. şi nu a auzit nimeni.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am dispus măsura să se îngrădească groapa respectivă, dar ca şi alte
dăţi, observ că sarina trasată nu s-a îndeplinit. Vă mulţumesc că mi-aţi adus la cunoştinţă şi voi urgenta rezolvarea
acestei situaţii.
Domnul consilier Iftime Mihai: la şcoala Scînteia, sunt nişte câini comunitari, pentru care trebuie identificaţi
proprietarii. Sunt locuri sparte prin plasa gardului pe unde intră în curte şi ştiţi şi dumneavoastră ce pericol este
pentru elevi. Ce soluţie identificaţi pentru rezolvare? Există vreo soluţie domnule doctor Bătrînică?
Domnul consilier Bătrînică Viorel: cred că trebuiesc prinşi şi dusi la padocul de la Miroslava. Sancţiunil pentru
proprietarii de animale sunt foarte mari.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă propun domnule doctor Bătrînică Viorel, să ne întâlnim într-o zi la şcoala
într-o încercare de a identifica proprietarii şi a le pune în vedere ce sancţiuni risca.
Nemaifiind şi alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară
lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Mihai DARABANĂ

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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