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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 5955/RG din 30.08.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 30 august 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care participă 14 

dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.     

 Domnul Cașcaval Ștefan - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 662/2017 a 

Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

1. Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni și ale structurilor din subordine; 

2. Modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2017 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcțiilor publice și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni; 

3. Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL, prin Actul Adițional nr. 21; 

4. Aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea închirierii, prin licitație publică deschisă, a 

unui teren în suprafață de 1000 mp, proprietate privată a comunei; 

5. Atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sf. Dumitru” Răducăneni, a unui teren în suprafață 

de 394 m.p, proprietate privată a Comunei Răducăneni, în vederea construirii unei troițe. 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

doamnei Carp Liliana, membru al Partidului Național Liberal. 

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. 5502/RG/2017 al primarului comunei prin se propune aprobarea organigramei 

și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și ale structurilor din subordine. La 

solicitarea domnului primar, secretarul comunei prezintă plenului, în detaliu, modificările propuse în structura funcțiilor. 

Cum printre modificările propuse se află și înființarea a două funcții noi în cadrul poliției locale, domnul consilier Botezatu 

Neculai afirmă că nu este de acord cu acest lucru, în plus susținând că poliția locala este total ineficientă, iar cu banii plătiți 

pentru salarii și alte cheltuieli în folosul polițiștilor locali se pot face alte lucruri în comună. Domnul Radu Ion propune ca 

cel puțin pentru următoarele trei luni, toți polițiștii locali să facă de pază pentru a preîntâmpina furturile de pe ogoare. 

Domnul Encuț Emil afirmă că așa cum poliția locală a fost înființată prin hotărâre a consiliului local, tot așa poate fi 

desființată. 

Domnul Botezatu Neculai afirmă că nu este de acord cu înființarea de funcții noi în cadrul poliției locale, și că atât cel cu 

atribuții pe circulație cât și cel cu atribuții pe activitate comercială să fie delegați pentru activitatea de pază și ordine. În urma 

discuțiilor rezultă că pentru acest proiect de hotărâre sunt două propuneri concrete: prima este a primarului comunei, așa 

cum a fost inițiat proiectul, iar a doua este propunerea domnului Botezatu Neculai și anume ca organigrama poliției locale să 

nu fie suplimentată cu cele două posturi nou propuse.  

 În urma procedurii de vot deschis, proiectul inițial primește 5 voturi „pentru”, insuficiente pentru a fi adoptată 

hotărârea, iar propunerea domnului Botezatu Neculai primește 8 voturi „pentru”. Prin urmare, consiliul local aprobă 

proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat de primarul comunei, cu excepția numărului de funcții pentru poliția locală, 

aceasta rămânând cu 7 funcții în structură și nu cu 9 cum a fost propunerea, consiliul local adoptând cu votul majorității 

celor în funcție HOTĂRÂREA NR. 41.      

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5503/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcțiilor publice și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni. În esență, se propune 

stabilirea salariului de bază pentru funcția nou-înființată de asistent social. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa 

cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 42. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5439/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL, prin Actul Adițional nr. 21. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre 

așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 43. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5664/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea închirierii, prin licitație publică deschisă, a unui teren 

în suprafață de 1000 mp, proprietate privată a comunei. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat  

și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 44. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5679/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sf. Dumitru” Răducăneni, a unui teren în suprafață de 394 

m.p, proprietate privată a Comunei Răducăneni, în vederea construirii unei troițe. În urma discuțiilor aprinse legate de 
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suprafața terenului, de amplasament, de ortodocși și catolici, etc. (se pot vedea detaliile pe înregistrarea video a ședinței), în 

afară de proiectul inițial propus de primarul comunei, rezultă și propunerea concretă a domnului consilier Vlase Ioan ca 

suprafața de teren să fie doar de 100 mp. În urma procedurii de vot deschis, niciuna dintre cele două propuneri nu are 

numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată (prima are zero voturi, iar a doua 7 voturi „pentru”). 

Se trece la următorul punct și anume procedura de validare a mandatului de consilier local al doamnei Carp Liliana, 

membru al Partidului Național Liberal. După verificarea documentelor și întocmirea procesului-verbal al comisiei de 

validare prin care se propune validarea mandatului, doamna carp Liliana depune jurământul, iar consiliul local adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 45.      

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

Dl. Alupoaei Mihai: 

- afirmă că este nemulțumit de modul în care viceprimarul comunei organizează activitățile zilnice din zona sa de 

competență; 

- îl întreabă pe viceprimar de ce nu se curăță și talazul drumului național dinspre Gorban spre Răducăneni, ci doar la ieșirea 

din Răducăneni spre Cozia, la fel pe drumul spre Grozești? 

 Dl. Encuț Emil: 

- afirmă că pe un drum recent amenajat în Răducăneni s-a pus doar piatră și nu se poate circula, este necesar niște nisip 

pentru împănare; 

- afirmă că s-a amenajat un drum la Bohotin și întreabă de ce nu s-a continuat până la ultima casă, unde sunt oameni bolnavi; 

- spune că a constatat că firma care a preluat contractul pentru betonarea drumurilor are la lucru doar niște tineri, aparent fără 

experiență; întreabă unde este dirigintele de șantier pentru a răspunde la unele întrebări legate de proiect? 

- propune ca pe drumurile care se betonează să fie construite direct, din beton, niște „cocoașe”, pentru reducerea vitezei și 

evitarea producerii de accidente. 

 dl. Radu Ion: 

- prezintă plenului situația unor cetățeni care au construit ilegal pe o suprafață de teren ce aparține unei firme private cu 

sediul în altă localitate și care, prin hotărâre judecătorească, a obținut evacuarea acestora; afirmă că aceste familii și-au 

ridicat locuințe de acum 9 ani, cu acceptul tacit al autorității locale; afirmă că va lua legătura cu directorul firmei proprietară 

a terenului, pentru a stabili o întâlnire, iar o delegație constituită din membri ai consiliului local să negocieze un schimb de 

terenuri pentru a se stinge conflictul: 

 dl. Lupu Marcel: 

- întreabă când se achiziționează autocamionul, o investiție care trebuia făcută de anul trecut?  

- solicită, în scris, programul activităților propuse de primar pentru manifestarea organizată de zilele comunei; 

- afirmă că sunt drumuri în Răducăneni, sat nou, pe care „nu s-a pus nici o piatră”, iar pe un drum din zona Bazga s-a 

„lucrat 3 zile pentru o singură casă”, iar la Roșu, s-au dus șase mașini pe un drum tot pentru o singură casă; 

-  ridică problema șanțurilor efectuate care blochează accesul în curțile oamenilor; 

 dl. Botezatu Neculai solicită schimbarea orelor în care funcționează iluminatul public, astefel încât dimineața la ora 

6 să funcționeze. 

 dl. Radu Ciprian afirmă că firma care a preluat lucrarea de betonare a drumurilor are sediul la Murgeni și, din surse 

proprii, știe că nu are forța de muncă și capacitatea necesară executării lucrărilor și de aceea toată lucrarea trebuie 

supravegheată foarte bine.  

 

      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, luna august 2017. 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                            CAȘCAVAL ȘTEFAN                             
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