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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 3229/RG din 28.04.2017 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 28 aprilie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul Gherghel Petru.    

 Domnul Botezatu Georgel - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 384/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 

de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

1. Însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni a două imobile – apartamente, precum și clasificarea acestora; 

2. Acordarea unor premii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă; 

3. Numirea domnului consilier local Vlase Ioan în calitatea de coordonator și responsabil al 

întregii activități a echipei de fotbal ASTRA Răducăneni; 

4. Vânzarea prin licitație publică a 399 m.c. de masă lemnoasă (plop american), proprietate 

publică; 

5. Alegerea președintelui de ședință a consiliului local pentru următoarele 3 luni; 

6. Împuternicirea primarului comunei de a reprezenta legal Comuna Răducăneni în cadrul 

GAL „Dealurile Bohotinului”. 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 

7. Trecerea din domeniul privat al comunei în domeniul public al comunei și în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni a imobilului – teren intravilan sat Răducăneni, în 

suprafață de 7.100 mp, înscris în CF nr. 65 UAT Răducăneni, precum și aprobarea întocmirii 

unui plan urbanistic zonal în vederea parcelării și concesionării pentru construirea de 

locuințe – inițiator consilier local Lupu Marcel; 

8. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de 

administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. 

II. PETIȚII ȘI INTERPELĂRI 

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi, inclusiv suplimentarea.   

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al ultimei şedinţe, proces – verbal 

al cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2130/RG/2017 al primarului comunei prin se propune 

însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni a două imobile – apartamente, precum și clasificarea acestora. Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 25.    

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2938/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea acordării unor premii cuplurilor care au împlinit 50 de 

ani de căsătorie neîntreruptă, mai exact câte 500 lei pentru fiecare cuplu, cu condiția domiciliului stabil 

în Comuna Răducăneni la data depunerii cererii. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 26. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2939/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea numirii domnului consilier local Vlase Ioan în 

calitatea de coordonator și responsabil al întregii activități a echipei de fotbal ASTRA Răducăneni.  

Domnul Radu Ion afirmă că poate mai sunt și alte propuneri și solicită o pauză de consultări cu 

echipa de consilieri din care face parte, solicitare aprobată de plenul consiliului. După revenirea la 

lucrările ședinței, domnul Botezatu Neculai îl propune pe domnul viceprimar Encuț Emil pentru 

coordonarea echipei de fotbal. În urma procedurii de vot deschis, cu 8 voturi „pentru” și 6 „abțineri” 

(Radu Ciprian, Radu Ion, Botezatu Neculai, Roca Ioan, Lupu Marcel, Encuț Emil), proiectul de 
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hotărâre inițiat de primarul comunei este aprobat de majoritatea consilierilor aflați în funcție, iar  

Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA NR. 27. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3147/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a 399 m.c. de masă 

lemnoasă (plop american), proprietate publică. Mai exact, este vorba despre plopii aflați pe aliniamentul 

terenului de sport din zona Bazga.  

Domnul Radu Ion afirmă că nu este de acord cu vânzarea și propune ca lemnul să fie utilizat ca 

lemn de foc. Domnul primar afirmă că, pentru consumul propriu, este lemn din pădurea proprie îăn 

cantitate suficientă și de esență mai tare. 

Domnul Encuț Emil afirmă că este de acord cu vânzarea, dar fără a se scădea prețul inițial chiar 

și în cazul în care la prima strigare nu se prezintă nici un agent economic.  

În urma procedurii de vot deschis, cu 13 voturi „pentru” și 1 „abținere” (Radu Ion), proiectul 

de hotărâre este aprobat așa cum o fost inițiat, iar Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA NR. 28.     

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2391/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea și acceptarea domnului consilier 

Botezatu Neculai, Consiliul Local adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 29. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3022/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea primarului comunei de a reprezenta legal 

Comuna Răducăneni în cadrul GAL „Dealurile Bohotinului”.  

Domnul Cașcaval Ștefan, care a reprezentat comuna în GAL, afirmă că a aplicat la o funcție în 

cadrul asociației și de aceea nu mai poate continua activitatea de reprezentare, ar fi incompatibil și îl 

susține pe primar pentru această funcție.  

Domul Radu Ion afirmă că domnul Cașcaval Ștefan a fot investit să reprezinte comuna, dar și-a 

urmat propriul interes și anume de a deveni angajat în asociație și de aceea afirmă că îi cere public 

demisia din funcția de consilier local.   

În urma procedurii de vot deschis, cu 8 voturi „pentru” și 6 „abțineri” (Radu Ciprian, Radu 

Ion, Botezatu Neculai, Roca Ioan, Lupu Marcel, Encuț Emil), proiectul de hotărâre inițiat de primarul 

comunei este aprobat de majoritatea consilierilor aflați în funcție, iar Consiliul Local adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 30. 

În continuare, domnul Lupu Marcel își prezintă proiectul de hotărâre prin care propune trecerea 

din domeniul privat al comunei în domeniul public al comunei și în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni a imobilului – teren intravilan sat Răducăneni, în suprafață de 7.100 mp, înscris 

în CF nr. 65 UAT Răducăneni, precum și aprobarea întocmirii unui plan urbanistic zonal în vederea 

parcelării și concesionării pentru construirea de locuințe. Domnul Lupu Marcel afirmă că a inițiat acest 

proiect de hotărâre plecând de la faptul că sunt multe cereri ale cetățenilor comunei pentru teren în 

vederea construirii de locuințe.   

Domnul primar afirmă că terenul la care se face referire în proiectul de hotărâre inițiat de 

domnul Lupu Marcel este singura suprafață de teren aflat într-o zonă cât de cât bună și a cărui destinație 

poate fi un proiect mai amplu, de exemplu o sală de sport sau un supermarket. 

Domnul Radu Ion afirmă că realizarea unui supermarket ar ucide comerțul autohton, inclusiv 

activitatea din piața agroalimentară. 

Domnul Botezatu Neculai afirmă că pe terenul respectiv trebuie date locuri de casă, având în 

vedere că partidul din care face parte primarul este social democrat, deci este pentru oameni. 

În urma procedurii de vot deschis, cu doar 6 voturi „pentru” (Radu Ciprian, Radu Ion, Botezatu 

Neculai, Roca Ioan, Lupu Marcel, Encuț Emil) și 8 „abțineri” (Botezatu Georgel, Aruștei Dumitru, 

Alupoaei Mihai, Lupu Reomaltu, Livia Panțiru, Vlase Ioan, Chiciuc Neculai, Cașcaval Ștefan), 

proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Lupu Marcel ESTE RESPINS. 

Se prezintă ultimul proiect de hotărâre cu nr. 3164/2017 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni în Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. Se precizează faptul că 

din partea consiliului local se vor desemna doar doi consilieri și nu trei cum era până acum, urmare a 

modificării legislației. Se fac următoarele propuneri: domnul Lupu Marcel propune pe Botezatu Neculai 

și pe Radu Ion. Domnul Dumitru Aruștei propune de domnul Botezatu Georgel. Se supune la vot 

deschis fiecare propunere, rezultând următoarea situație de fapt: Botezatu Neculai – 14 voturi „pentru”, 

Radu Ion – 6 voturi „pentru”, Botezatu Georgel – 8 voturi „pentru”. Prin urmare, consiliul local 
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aprobă ca domnii Botezatu Neculai și Botezatu Georgel să facă parte din consiliul de administrație al 

liceului și adoptă HOTĂRÂREA NR. 31.     

 Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 

Domnul primar se retrage de la lucrările ședinței, afirmând că toate discuțiile care vor urma vor 

fi înregistrate și menționate succint și în procesul verbal, urmând a lua la cunoștință. 

Dl. Radu Ion: 

- afirmă că unui agent economic i s-a eliberat cu întârziere autorizația de funcționare pe un spațiu aflat 

în proprietatea sa, a d-lui Radu Ion, din cauza faptului că dl. primar nu ar fi vrut să semneze autorizația; 

- întreabă dacă dl. Alupoaei Mihai plătește vreun ban pe terenul pe care are depozitate utilaje? 

- solicită demisia d-lui Cașcaval Ștefan din funcția de consilier local urmare a faptului că nu mai 

reprezintă comuna în GAL; 

- întreabă dacă firma d-lui Cașcaval Ștefan a încasat bani de la primărie, în timpul mandatului de 

consilier, pentru o lurare executată în mandatul de primar al d-lui Irimia Mihai? 

- afirmă că APAVITAL a fost de acord să execute lucrări de canalizare pe unele porțiuni de drum care 

urmează să fie betonate, dar domnul primar nu a fost de acord. 

   Dl. Lupu Marcel: 

- întreabă cine pontează activitatea firmei sc Telechi srl, afirmând că știe că aceasta are utilaje care sunt 

închiriate de primărie, plata se face pe oră, dar nimeni nu supraveghează activitatea;  

- afirmă că firma care a demarat execuția lucrărilor de betonare a drumurilor va solicita o suplimentare 

de fonduri urmare a faptului că execută lucrări care nu sunt în proiect și că el nu va vota această 

suplimentare.  

 Dl. Encuț Emil; 

- afirmă că nu poate colabora cu primarul comunei din vina acestuia, nu poate supraveghea lucrările de 

reparații ale drumurilor; 

- afirmă că pentru ultima deszăpezire au fost întocmite niște situații de lucrări pe care el nu le poate 

confirma, el participând efectiv la acțiune; 

      Nefiind alte subiecte pe ordinea de zi şi nici alte propuneri ale consilierilor locali, preşedintele 

de şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

 

Precizăm că înregistrarea video a ședinței poate fi vizionată pe site-ul 

www.comunaraducaneni.ro , secțiunea hotărâri adoptate.  

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                             BOTEZATU GEORGEL                               

 

 

 
                                                                                                                                           Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  

http://www.comunaraducaneni.ro/

