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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 938/RG din 14.02.2017 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 14 februarie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni la care participă toți cei 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul 

Lupu Reomaltu.       
 Domnul Botezatu Georgel - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 
Dispoziţia nr. 231/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 

de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 
 Proiecte de hotărâre privind  instrumentarea următoarelor proiecte în vederea depunerii spre 

finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin 
Programul național de dezvoltare locală:  

1. Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași; 

2. Modernizare drumuri de interes local în comuna Răducăneni, județul Iași; 
3. Construire dispensar uman în satul Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași; 

4. Construire pod peste pârâul Bohotin în satul Isaiia, comuna Răducăneni, județul Iași; 
5. Modernizare iluminat public în comuna Răducăneni, județul Iași; 
6. Reabilitare și modernizare școală primară și grădinița Trestiana, comuna Răducăneni, 

județul Iași; 
7. Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul 

Iași; 

8. Reabilitare și modernizare școală și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași.  
Se propune și suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

nr. 55/2016 privind obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, 
comuna Răducăneni, județul Iași”. 

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

 Domnul primar informează plenul despre intenția de a depune cereri de finanțare, pentru 
obiectivele menționate în ordinea de zi, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și despre faptul că cererea de 
finanțare depusă anul trecut la Compania Națională de Investiții pentru construirea unui nou Cămin Cultural are 
șanse mari de a fi soluționată favorabil.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 837/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune instrumentarea proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna 

Răducăneni, județul Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de 
hotărâre așa cum a fost prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 7.    

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 838/RG/2017 al primarului comunei prin care se 
propune instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Răducăneni, județul 

Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 

prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 8. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 839/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune instrumentarea proiectului „Construire dispensar uman în satul Roșu, comuna Răducăneni, județul 

Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 
prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 9. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 840/RG/2017 al primarului comunei prin care se 
propune instrumentarea proiectului „Construire pod peste pârâul Bohotin în satul Isaiia, comuna 

Răducăneni, județul Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre 
așa cum a fost prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 10. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 851/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune instrumentarea proiectului „Modernizare iluminat public în comuna Răducăneni, județul Iași”. În 
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urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și 

în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 11. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 852/RG/2017 al primarului comunei prin care se 
propune instrumentarea „Reabilitare și modernizare școală primară și grădinița Trestiana, comuna 

Răducăneni, județul Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre 
așa cum a fost prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 12. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 853/RG/2017 al primarului comunei prin care se 
propune instrumentarea „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna 

Răducăneni, județul Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre 

așa cum a fost prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 13. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 854/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune instrumentarea „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, j udețul 

Iași”. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 
prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 14. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 902/RG/2017 al primarului comunei prin care se 
propune modificarea Hotărârii nr. 55/9.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind  

instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna 
Răducăneni, județul Iași”. Domnul primar informează plenul că modificarea constă în menționarea în 
cuprinsul Hotărârii 55/2016 a sumelor fără taxa pe valoare adăugată (TVA), dat fiind faptul că începând 

cu anul curent această taxă a fost diminuată la 19%, iar diminuarea modifică practic valoarea totală a 
investiției, precum și valoarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiție. În urma 

procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și în 
unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 15. 

 În finalul ședinței, domnul președinte Botezatu Georgel acordă cuvântul cetățenilor care au 

participat la ședință. 
 Domnul Irimia Mihai supune atenției plenului problema gestionării deșeurilor menajere de lângă 

locuința sa, faptul că ridicarea acestor deșeuri nu se face organizat, pe baza unui program bine stabilit. 
 Doamna Gorgos Tența propune găsirea unei modalități de a se colecta mai bine taxele și 
impozitele locale. 

 Domnul Fechete Claudiu salută faptul că și drumul spre satul Roșu este propus pentru 
modernizare și reabilitare și atrage atenția asupra riscului de a face lucrări de canalizare în regie proprie, 

fără o supraveghere si coordonare tehnică avizată. 
 Domnul Botezatu Jorj întreabă, având în vedere demararea programului național de împădurire, 
dacă terenul scolii Roșu nu poate fi propus pentru așa ceva? 

 

      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.   
 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                  Consilier local,   

 

                          BOTEZATU GEORGEL                             
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