ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 17.12.2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 1975/10.12.2009, cu următoarea ordine de
zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 26.11.2009, -iniţiator
primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile
în anul fiscal 2010, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2010, -iniţiator primarul
comunei;
5.- Proiect de hotărîre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor şi
alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice potrivit Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată, pentru anul 2010, -iniţiator primarul comunei ;
6.- Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului şi a unor servicii de interes public local,-iniţiator primarul comunei;
7.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS,-iniţiator
primarul comunei;
8.- Proiect de hotărîre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.
APAVITAL S.A, -iniţiator primarul comunei;
9.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A., -iniţiator primarul comunei;
10.-Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul I - 2010, -iniţiator
primarul comunei;
11.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Mihai DARABANĂ face prezenţa membrilor
consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa ordinară de
astăzi, apoi solicită domnului primar în calitate de iniţiator să supună atenţiei ordinea de zi programată solicitând
totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei ordinea de zi a şedinţei de astăzi, iar
la diverse, vă voi prezenta solicitarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, primită astăzi prin fax prin care se
solicită acordul consiliului local de a se da în folosinţă gratuită, camera oficială de la etajul primăriei pentru
desfăşurarea activităţii lucrătorilor postului de poliţie, motivat de faptul că sediul poliţiei este impropriu (stare avansată
de degradare) pentru desfăşurarea activităţii.
Domnul consilier Miron Petrică: propun un moment de reculegere în memoria victimelor revolutiei din
decembrie 2009.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai DARABANĂ, propune discutarea primului punct de pe ordinea de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 26.11.2009, -iniţiator
primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
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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. Procesele verbale sunt afişate în mod regulat la afişierul din primărie, dar
oricine poate consulta procesul verbal din dosatul de şedinţă.
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, consilier Rădeanu Mihăiţă
prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009, -iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, nu este o noutate, dar cifrele de acum le aveam şi la
sedinta anterioara, dar nu ne primisem comunicare oficială de la DGFPJ Iasi, şi am renunţat pentru acel moment.
În urma rectificării am mai primit unele sume pe care vi le prezint în continuare, conform referatului întocmit în
acest sens de referentul cu atribuţii de contabil.
I- BUGETULUI LOCAL în trimestrul IV -2009:
1.
-suplimentarea cu 17.000 lei la capitolul 65.02.57-cheltuieli asistenţă socială învăţământ, acoperirea
financiară făcându-se din capitolul 11.02.01 –sume defalcate din TVA pentru finanţarea unor cheltuieli
descentralizate;
2. -suplimentarea cu 33.400 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 făcânduse din capitolul 04.02.04 –04.02.04 –sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală.
3. -transferul sumei de 3.000 de lei de la capitolul 65.02.59 –burse învăţământ, la capitolul 68.02.57 -ajutor social,
acoperirea financiară făcându-se din capitolul 11.02.02 -sume defalcate din TVA,
4. -diminuarea cu suma de 10.000 lei la capitolul 65.02.59 –burse învăţământ,
5. -transferul sumei de 690 de lei de la capitolul 54.02.10 –salarii evidenţa populaţiei, la capitolul 54.02.20 –
bunuri şi servicii evidenţa populaţiei
II-LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2009 conform anexei la bugetele locale.
Nefiind formulate opinii diferite, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare, consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local cu
privire la acest proiect de Hotărâre.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile
începând cu anul fiscal 2010, -iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ca în fiecare an se impune stabilirea impozitelor aplicabile în anul
următor. Sunt unele cresteri ale impozitelor si taxelor locale, pe care vi le prezint în continuare potrivit H.G. nr.
956/2009. Vă propun ca impozitele să rămână la nivelul celor stabilite în H.G., fara vreo altă majorare.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: sunt de aceeaşi părere, ca să nu mai mărim impozitele şi taxele locale anul
viitor pentru că oricum va fi un an de criză şi contribuabilii vor fi afectaţi fiecare la bugetul familiei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: clădirile persoanelor juridice care nu au fost reevaluate în ultimul an,
propunerea noastră este de majorare cu 7%.
Bonificaţia pentru cei care plătesc cu anticipaţie până la 31 martie să fie de 10 %.
La terenurile pentru construcţii, pentru zona A a comunei, tarlalele „Cârpa” şi „Scînteia Nouă” să se încadreze
la zona B, iar pe zona B rangul V să fie de 46 lei. Alte terenuri din intravilan pe zone şi categorii de folosinţă. Arabil
în zona A,,,,,,,
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Zonele sunt A pentru satul Scînteia, iar B pentru celelalte sate componente ale comunei.
Deasemenea ţinem cont şi de coeficientul de corecţie. Rangul este IV pentru Scînteia şi V pentru celelalte
sate.

În extravilan, propunem să nu mai departajăm pe zone, deci anii din urmă am mers pe aceeaşi zonă nu ca la
intravilan. Deci să mergem pe zona B, comună tuturor. La impozitul pe mijloace de transport nu va propun nici o
modificare, faţă de H.G.
Celelalte taxe asimilate impozitelor , vor fi cele prevazute de H.G., dar vom include şi taxe pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire a locuinţei va fi de 0,5% din valoarea investiţiei.
Întrucât nu sunt formulate obiecţii sau alte propuneri contrare de stabilire a impozitelor şi taxelor locale,
domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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 stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2010, -iniţiator primarul
comunei;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: taxele speciale se referă la anumite anexe structurate la proiectul de
hotărâre.
La remasurarea terenurilor am diminuat un pic de la 40 la 30 lei, pentru racorduri la reţele am majorat de la
35 la 40 lei, pentru xerocopii ar trebui un pic micşorate. Pentru vidanjă vom stabili o taxă unică de 70 lei cu tractorul
consiliului local.
Am introdus taxa pentru comerţul stradal ambulant de 15 lei pe autoturism. Înfiinţarea de pozitie de rol agricol
şi fiscal de 5 lei. Emiterea avizului de principiu de 15 lei.
Dacă dumneavoastră aveţi şi alte opţiuni sau propuneri ?
Domnul consilier Alexa Constantin: despre obor am ceva de menţionat. Mă refer la suprafaţa de teren
utilizată de unii comercianţi. Adică unii ocupă o suprafaţă foarte mare, iar altora nu le mai rămâne spaţiu suficient şi
sunt nevoiţi să se înghesuie pe suprafeţe foarte mici.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu sunt de acord cu taxele propuse
Domnul consilier Iftime Mihai: domnu primar, ar trebui sa se controleze in piata comerciantii, daca emit si
bonuri pentru cherestea.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: acte de transport, au cu totii, dar este greu sa-i verificam daca fac
evaziune.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: la acest capitol trebuie mare atenţie.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: avem şi o taxa pentru cultură şi sport, pe care dorim să o încasăm,
de 40 lei/an.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului
consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5.- Proiect de hotărîre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor şi
alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice potrivit Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată, pentru anul 2010-iniţiator primarul comunei ;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de necesitatea stabilirii acelor venituri care se iau în calcul
pentru stabilirea şi acordarea ajutorului social. Vă amintiţi de acele zile de lucru care se iau în calcul, precum şi
terenurile şi bunurile proprietate. În acest caz vă propun menţinerea la acelaşi nivel al veniturilor care s-au avut în
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vedere anul trecut, motivat de faptul că nu au fost reglementări noi faţă de anul trecut care să ne determine la
modificări de cuantumuri ale veniturilor
Nefiind exprimate şi alte opinii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6.- Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului şi a unor servicii de interes public local,-iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă informez că noua lege-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, schimbă un pic titulatura funcţiilor publice. Pentru că va fi necesară,
reâncadrarea pe noile funcţii echivalente, se impune aprobarea proiectului de hotărâre, mai ales în ce priveşte
statul de funcţii. Nu este vorba de a se mări cumva organigrama. Fiind perioadă de criză, Guvernul a şi blocat
posturile vacante, cu anumite excepţii, este vorba doar de o armonizare a titulaturii posturilor.
Nefiind exprimate şi alte opinii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS,-iniţiator
primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de modificările intervenite pe care trebuie să le aprobăm şi noi
în calitate de membru asociat. Dacă şi noi ne-am retrage aşa cum au procedat comunele Gropniţa şi Todireşti, va fi
necesar ca toţi ceilalţi membri asociaţi să aprobe această modificare. Noi nu ne gândim să ne retragem
deocamdată.
Nefiind exprimate şi alte opinii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi:
8.- Proiect de hotărîre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.
APAVITAL S.A, -iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba tot de o chestiune formală. Noi am mai adoptat o hotărâre în
acest sens, dar probabil se doreşte o anumită formă a hotărârii. Nu sunt noutăţi şi vă propun să aprobaţi.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului
consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi:
9.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A., -iniţiator primarul comunei;
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: avem şi în acest caz o solicitare tot de la S.C. APAVITAL S.A. de a
aproba unele modificări ale Contractului de delegare a gestiunii. Deocamdată nu beneficiem de facilităţile
pe care le-am preconizat când am aprobat asocierea. Vă propun de asemenea să aprobăm şi acest proiect
de hotărâre.
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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 specialitate 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi:
10.-Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul I - 2010, -iniţiator
primarul comunei;
Domnul consilier Aştefanei Mihai: propun aşa cum am stabilit pe criteriul ordinii alfabetice pe domnul consilier
Miron Petrică.
Nemaifiind şi alte propuneri, în urma supunerii la vot, domnul consilier Miron Petrică este ales în unanimitate,
cu consimţământul său, preşedinte al şedinţelor de consiliu din trimestrul I-2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea ultimului punct de pe ordinea de zi:
11.- Diverse.
Preşedintele de şedinţă, Mihai DARABANĂ, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ştiţi că de când domnul Curcudel Mihai a ieşit la pensie s-au perindat la
noi vreo 4 agenţi de poliţie, care au tot plecat. Şi în prezent ne aflăm în aceeaşi situaţie. Pentru a veni în sprijinul
celor 2 tineri poliţişti, care au venit recent, m-am gândit să le asigurăm condiţii mai bune de locuire şi de serviciu.
Mă gândesc la apartamentul de serviciu care a locuit defunctul nostru contabil, dar care trebuie reparat. La actualul
sediu al poliţiei comunale nu se mai poate sta în condiţii omeneşti. Mă gândesc să le acceptăm şederea în camera
oficială de la etajul primăriei, dacă ve-ţi fi de acord. De fapt de mai multă vreme de când era inspector şef domnul
Plai am avut discuţii în acest sens.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cred că ideea este foarte bună.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu am auzit că vroiau să se mute cu totul în spaţiul birourilor de la vechea
cooperaţie de credit. Eu mă gândesc că la fosta SMA ar avea cele mai bune condiţii. Alt aspect, ar fi cum de şefii
de la Iaşi aprobă aceste miscări de personal?
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am propus şi eu altă locaţie, dar cred că ei doresc să fie într-o zonă cât
mai centrală a comunei.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: pentru că vine Craciunul eu vă urez La multi ani, tuturor.
Nemaifiind 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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