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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 5234/RG din 26.07.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 26 iulie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care 

participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Livia Panțiru și Gherghel Petru.    

 Domnul Botezatu Neculai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

553/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o supune 

spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

1. Aprobarea rectificării bugetului local al comunei; 

2. 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 art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 35/29.07.2016 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

4. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gherghel Petru, 

membru al Partidului Național Liberal; 

5. Numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele trei luni.  
II. PETIȚII ȘI INTERPELĂRI 

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.    

 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. 5056/RG/2017 al primarului comunei prin se propune aprobarea 

rectificării bugetului local al comunei pe anul 2017. Proiectul de hotărâre a fost fundamentat și explicat de către 

domnul Dumitru Claudiu, consilier în cadrul Compartimentului contabilitate, la toate cele trei comisii de 

specialitate ale consiliului local, obținând de la toate comisiile aviz favorabil. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 36.    

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5072/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru salariilor de bază pentru funcțiilor publice și contractuale de execuție din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor 

subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa 

cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 37. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5073/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru modificarea art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 35/29.07.2016 a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni. mai exact, modificarea constă în stabilirea indemnizației 

consilierilor locali începând cu data de 1 iulie 2017 și anume pentru participarea doar la o singură 

ședință pe lună indemnizația va fi de 5% din indemnizația primarului, iar pentru participarea la cel puțin 

2 ședințe pe lună, indemnizația va fi de 10% din indemnizația primarului. Consiliul Local aprobă proiectul 

de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 38. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4831/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Gherghel Petru, membru al Partidului Național Liberal și declararea ca vacant a locului de consilier 

deținut de acesta. Cu 8 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (Encuț Emil, Lupu Marcel, Radu Ciprian, Radu 

Ion și Roca Ioan), consiliul local, cu majoritatea celor în funcție, adoptă HOTĂRÂREA NR. 39. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4922/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele trei luni. Cu unanimitate de voturi, domnul consilier local Cașcaval Ștefan este votat pentru 

a fi președinte de ședință pentru următoarele trei luni și se adoptă HOTĂRÂREA NR. 40.   
 Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 

Secretarul comunei prezintă plenului procesul-verbal al Comisiei de heraldică prin care ne este refuzată 

propunerea de stemă a comunei și prezintă noua propunere. Cum noua propunere are și blazonul familiei Rosetti, 
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respectiv cele trei roze, discuțiile se aprind pe motivul celor trei trandafiri – sigla Partidului Social Democrat. 

Domnul Radu Ion propune lansarea unui concurs de soluții pentru stema comunie printre elevii liceului, 

câștigătorul să fie premiat cu 1000 de euro. Problema stemei comunei rămâne deschisă. 

Domnul primar informează plenul că sunt unele solicitări ale cetățenilor comunei pentru cumpărarea unei 

clădiri și a unui teren, precum și pentru închirierea sau concesionarea unui teren. Afirmă că pentru demararea 

procedurilor, respectiv operațiuni cadastrale și întocmire de rapoarte de evaluare sau studii de oportunitate, 

operațiuni care necesită și alocarea unor fonduri din bugetul local, are nevoie de un acord de principiu  din partea 

consilierilor locali, acord pe care-l și obține.         

 Dl. Lupu Marcel: 

-  spune că vorbește de un an ș jumătate despre unele lucrări acre ar trebui efectuate în comună și nu se face 

absolut nimic; 

- întreabă cât costă lucrarea de betonare a șanțurilor?; 

- afirmă că dl. Aruștei Dumitru lucrează la betonarea șanțurilor și „ia 300 lei pe zi”, dovadă că lucrează fiind 

unele poze pe facebook cu primarul; 

 Domnul primar spune că pleacă dacă discuțiile vor continua împotriva lui personal.  Domnul Radu Ion 

afirmă că primarul șantajează consiliul local cu aceste amenințări și afirmă că „este cel mai corupt primar pe 

care l-a avut Răducăneniul” , continuând și cu alte acuzații la adresa primarului și a d-lui Aruștei Dumitru. 

(detalii în înregistrarea video postată pe www.comunaraducaneni.ro , secțiunea hotărâri adoptate, luna iulie 

2017).    
 Dl. Botezatu Georgel: 

- atrage atenția că limba română are și pronume de politețe pe care unii consilieri ar trebui să-l folosească;  

 - adresându-se d-lui vice primar, constată necesitatea curățirii cișmelelor și șanțul de la grădiniță spre Bazga.   

 Dl. Radu Ion: 

- afirmă că dl. primar a plecat din ședință pentru că nu „are puterea” să facă față interpelărilor consilierilor 

locali; 

- afirmă că firma Ungureanu care trebuia să execute betonarea drumurilor pleacă din comună din cauza unor 

„șerpișori”, care caută să ia sub antrepriză lucrări; 

- afirmă că un consilier din „organigrama PSD” execută lucrări și căruia îi solicită demisia; 

- afirmă că viceprimarul i-a spus că primarul i-a luat toate atribuțiile de serviciu, că nu există comunicare între 

viceprimar și primar; 

- atrage atenția efectuării lucrărilor de igienizare și curățenie în școli.  

 dl. Alupoaei Mihai: 

- solicită d-lui viceprimar efectuarea lucrărilor de curățare a islazului comunal, așa cum au fost prevăzute prin 

hotărârea consiliului local pentru aprobarea lucrărilor care se efectuează de către beneficiarii de ajutor social; 

- afirmă că un drum din Bohotin necesită urgent lucrări de reparare, în urma unei viituri s-a creat un șant imens 

exact pe mijlocul drumului. 

 dl. Viceprimar: 

- afirmă că se fac lucrări de curățare a islazului, dar nici un crescător de animale nu a venit niciodată să ajute, 

când ei sunt beneficiarii direcți; 

- afirmă că pentru lucrările de reparare a drumurilor din comună este contractată o firmă, iar el nu se poate ocupa; 

- afirmă că un membru al consiliului local ar trebui să facă parte din comisiile de recepție la lucrările efectuate în 

comună;  

- afirmă că din punctul lui de vedere, lucrările de betonare a șanțului nu sunt făcute corespunzător; 

- întreabă cine urmărește modul în care se execută drumul de la Roșu, cine verifică orele lucrate de firmă? 

 

      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 iunie 2017. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                             BOTEZATU NECULAI                             
                                                                                                                                           Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  
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