ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 28.01.2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 63/21.01.2010, cu
următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 17.12.2009 -iniţiator
primarul comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia
persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, -iniţiator primarul comunei;
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale personalului navetist la
şi de la locul de muncă, -iniţiator primarul comunei ;
4.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
1
Alexa
Constantin
P.D.- L.
2
Aştefanei
Mihai
P.R.M.
3
Bătrînică
Viorel
P.S.D.
4
Busuioc
Vasile
P.N.L.
5
Darabană
Mihai
P.D.- 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 Miron Petrică 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 totodată 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, Miron Petrică, propune discutarea primului punct de pe ordinea de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 17.12.2009
-iniţiator primarul comunei.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se impune
aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles cu formularea de obiecţiuni pe marginea
acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. În mod obisnuit, procesele verbale sunt afişate la
afişierul din primărie, 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 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.
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.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi, -iniţiator primarul comunei;
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: în fiecare an se întocmeşte şi se aprobă Planul de Pază. Cred
că ştiţi cu toţii că avem un număr de 10 angajaţi la Legea nr. 76/2002, care îndeplinesc şi condiţiile pentru
patrulare pe timp de noapte. Sunt rodaţi să spunem aşa pentru executarea serviciului de pază şi contribuţia
acestora se simte în mod pozitiv. Vom vedea însă cât vom putea colabora în această variantă şi ulterior să
deliberăm altfel după caz. Dacă dumneavoastră aveţi obiecţii sau propuneri, vă rog să vă înscrieţi la cuvânt.
Domnul consilier Alexa Constantin: aş dori să ştiu dacă s-a simţit prezenţa paznicilor în comună şi ce
probleme ar fi de reglementat.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: sigur că da, aşa cum vă spuneam anterior. Dar desigur că sunt
şi unele probleme în satul Tufeştii de Sus, aşa cum văd că relatează şeful Postului de Poliţie, ag Marius Sturza.
Domnul consilier Netcă Costache: dar în satul Ciocîrleşti cum stăm?
Şeful Postului de Poliţie, ag Marius Sturza: Nu, nu sunt probleme, chiar este o activitate foarte bună.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: cred că trebuie să avem o discuţie cu paznicii cât mai curând.
Domnul consilier Netcă Costache: oare nu s-ar putea să angajăm 2-3 poliţişti pe care să-i plătim din
bugetul local?
Domnul consilier Miron Petrică: dacă aveţi propuneri concrete să le exprimaţi concis pentru a analiza
dacă se impune modificarea proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: aş fi curios dacă s-au luat măsuri privind spargerea transformatorului.
Şeful Postului de Poliţie, ag Marius Sturza: Am încercat, dar cei audiaţi nu au recunoscut fapta.
Ne confruntăm cu unele probleme, de exemplu, am avut o speţă care după ce autorul a recunoscut fapta
comisă, după un an se întoarce dosarul de la Parchet, cu AN. Apreciindu-se că nu este o probă suficientă.
Aş dori să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat poliţiei cu combustibili, materiale consumabile şi
colaborare şi sperăm ca şi pe viitor să avem o colaborare bună.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: şi anul acesta am propus acordarea unei cote de combustibil de 50
litri lunar. Legat de pază avem probleme în 2-3 sate, dar în rest lucrurile merg bine. Cel mai problematic este
satul Tufeştii de Sus cu spargerea transformatorului electric. Numai un inconştient poate să lase în seara de
revelion satul fără alimentare cu curent electric. Pentru Tufeştii de Sus, mă gândesc la Niţă Vasile, care ar
putea să execute şi el paza. Este beneficiar de venit minim garantat şi poate fi recrutat pentru această
activitate. Oricum activitatea de pază este mai eficientă decât în anii anteriori. O problemă pe care o avem este
aceea că lucrătorii Postului de Poliţie sunt la început de carieră, 2 din 3 fiind proaspăt absolvenţi. Până nu o să
avem un şef de post stabil aici în comună nu văd rezultate deosebite, aşa cum ne dorim cu toţii. Actuala
formulă este un compromis pe care-l încercăm cu forţe proprii. Până nu vom avea forţe de ordine în subordinea
autorităţilor locale, ne vom descurca cum putem.
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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot acesta se aprobă cu
unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale personalului navetist la
şi de la locul de muncă, -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în fiecare an a fost necesar acordul Consiliului local pentru acest
proiect de hotărâre. Este vorba de un număr de 3 funcţionari ai primăriei, pe care-i cunoaşteţi şi pentru care cu
acordul dumneavoastră ar putea beneficia de acest beneficiu, trebuie să vă pronunţaţi prin hotărâre. Chiar dacă
se deplasează cu autoturismul personal, nu vom deconta mai mult decât contravaloarea abonamentului pe
mijloacele de transport în comun.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: dacă se poate, doamna Zănoagă Constanţa reprezentant al
D.G.A.D.R. mai cu sfială a rugat să fie şi ea inclusă în acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: într-adevăr şi eu susţin ca doamna Zănoagă Constanţa să beneficieze
de decontarea transportului.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: sigur că da nu este o sumă semnificativă şi activitatea doamnei
Zănoagă Constanţa este benefică pentru comunitate. Vom încerca să-i decontăm şi ei, chiar dacă nu este
salariata noastră.
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, Miron Petrică, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4.- Diverse.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: aş dori să discutăm puţin despre monografia comunei şi apoi
despre articolul de presă de ieri care se referă la naveta elevilor la şcoli.
Domnul consilier Iftime Mihai: sunt într-adevăr neadevărate susţinerile articolului din Ziarul de Iaşi de ieri
despre comuna Scînteia.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica:au fost interesaţi despre microbuzul şcolar.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: o monografie a comunei trebuie să fie o lucrare ştiinţifică şi nu un
cult al personalităţii. Domnul Muscalu poate să scrie orice, dar o monografie trebuie să cuprindă referiri la
comună. Dacă o să citiţi această lucrare o să observaţi că întemeietorii comunei sunt Pancu Aurel şi Muscalu
Ion.
M-a deranjat conţinutul, susţine câte ceva despre situl Cucuteni, dar nu este o abordare ştiinţifică.
Mai mult, cartea se vinde de către Duca Neculai şi Pancu Aurel, fără să fie acordul autorităţilor locale.
Domnul consilier Netcă Costache: personal, am muncit şi am contribuit pentru biserică şi acest lucru a
trecut neobservat.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am fost surprins să aflu că această carte se comercializează în
comună şi noi habar să nu avem. Mi se pare un lucru nelalocul lui. Ar fi trebuit să fie o consultare şi cu noi, să
fie o lansare la nivel de comună. Mă simt ca şi dumneavoastră jignit şi sfidat, este vorba totuşi de o lucrare care
va fi studiată de copiii noştri. Am avut o discuţie cu doamna Magda Mantu, despre ideea de a scrie o
monografie a comunei, de către domnul Muscalu Ion, care în replică a afirmat că ne putem aştepta la orice
surpriză. Nici nu m-am gândit că va începe comercializarea lucrării mai înainte de a se fi consultat şi cu noi.
Este un gest incredibil care se manifestă fără ştirea şi acordul nostru.
Domnul consilier Iftime Mihai: m-am uitat şi eu într-un proiect al monografiei şi am observat că se scrie
foarte mult despre Miron Barnovski .... am propus atunci să se discute şi cu domnul Hudescu, care au ajutat la
cabană, la situl arheologic “La nucui” etc. Am propus încă de atunci o documentare mai realistă, dar constat că
realizările ultimilor ani nu sunt evidenţiate. Au motivat că sunt corecturi de făcut şi se va discuta. Dar văd că a
rămas în acelaşi stadiu. Am zis să vină şi să discute cu factorii de decizie din comună mai întâi şi să se pună de
acord asupra unor puncte de vedere. Ar trebui invitat autorul la discuţii. Sunt surprins să aflu, dar eu am fost
sigur că se distribuie şi comercializează cu ştirea primarului. Constat acum că lucrurile stau altfel. Cred că
domnul învăţător Spânu Ionel trebuie invitat la discuţii şi să stabilim ce avem de făcut.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: aş propune adoptarea unei hotărâri de consiliu care să interzică
comercializarea acestei lucrări pe teritoriul comunei Scînteia.
Domnul consilier Miron Petrică: consider că se impune o hotărâre a consiliului local de nerecunoaştere a
acestei lucrări de către consiliul local. Sau măcar o declaraţie de neacceptare de către consiliul local a acestei
lucrări ca fiind monografia comunei Scînteia.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: propun să constituim un colectiv, care să croiască o monografie a
comunei ce trebuie să reflecte relaitatea de ieri şi de astăzi. Pentru acest lucru trebuie recuperată de la domnul
Muscalu întreaga documentaţie care i-a fost dată de domnul învăţător Spânu Ionel.
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
Petrică MIRON
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