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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 4660/RG din 30.06.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 30 iunie 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 Neculai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

510/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o supune 

spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

II. Modificarea Hotărârii nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, respectiv 

actualizarea componenței Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe sociale, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor; 

III. Modificarea Hotărârii nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, respectiv 

actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni. 
IV. 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. 4501/RG/2017 al primarului comunei prin se propune aprobarea 

modificării art. 1 și a art. 3 din  Hotărârii nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, 

respectiv actualizarea componenței Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 

locuințe sociale, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor. La solicitarea domnului consilier local 

Vlase Ioan, secretarul comunei prezintă plenului câteva dintre atribuțiile comisiei de soluționare a cererilor de 

locuințe sociale, precum și procedura de lucru în cadrul comisiei. Având în vedere că pentru actualizarea 

componenței comisiilor este nevoie de câte trei consilieri locali, se fac propuneri astfel: 

- pentru Comisia de soluționare a cererilor, domnul Cașcaval Ștefan îl propune pe domnul Botezatu 

Georgel, domnul Botezatu Neculai îl propune pe domnul Aruștei Dumitru, iar domnul Radu Ciprian în 

propune pe domnul Radu Ion.  În urma procedurii de vot deschis pentru fiecare dintre nominalizați, cu 8 

voturi „pentru” Botezatu Georgel, cu 9 voturi „pentru” Aruștei Dumitru și cu 10 voturi „pentru” Radu 

Ion , toți cei trei vor completa componența comisie alături de viceprimar Encuț Emil și de inspector 

Mocanu Aneta. 

- pentru Comisia de soluționare a contestațiilor, urmând aceeași procedură, domnul Vlase Ioan îl propune 

pe domnul Botezatu Neculai, care obține 14 voturi „pentru”, domnul Radu Ion îl propune pe domnul 

Radu Ciprian, care obține 13 voturi „pentru”,  iar doamna Panțiru Livia îl propune pe domnul Cașcaval 

Ștefan, care obține 12 voturi „pentru”. Cei trei, alături de primarul în funcție și de consilierul juridic 

Puiu Diana, vor constitui Comisia de soluționare a cererilor.     

 Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 34.    

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4497/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni, respectiv actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni. 

Având în vedere că pentru actualizarea componenței comisiei este nevoie de trei consilieri locali, domnul 

Radu Ion propune pe Lupu Marcel, pe Radu Ciprian și pe el însuși; pe Radu Ion îl propune și domnul Radu 

Cirpian. În urma procedurii de vot deschis, Lupu Marcel  și Radu Ciprian obțin câte 14 voturi „pentru”, iar Radu 

Ion doar 7, insuficient (necesar minim 8) pentru a fi membru în comisie. Pentru locul celui de-al treilea consilier, 

domnul Aruștei Dumitru îl propune pe Lupu Reomaltu, care obține 14 voturi „pentru”. Prin urmare, consilierii 

locali Lupu Marcel, Lupu Reomaltu și Radu Ciprian, alături de primarul în funcție, agentul șef principal Buzatu 

Gheorghiță, Vlase Daniel coordonatorul poliției locale și secretarul comunei vor constitui Comisiei Locale de 

Ordine Publică a Comunei Răducăneni, consiliul local adoptând în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 35   

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

Dl. Chiciuc Neculai: 

- propune ca la prima rectificare bugetară să se identifice o sursă de finanțare pentru construirea unei capele 

mortuare, comună atât pentru creștinii catolici cât și pentru cei ortodocși, precum și pentru amenajarea cu pavele 

a trotuarului din curtea Bisericii Catolice.  

 Dl. Vlase Ioan: 

- reclamă domnului viceprimar necesitatea curățirii buruienilor de la stadion, desfundarea canalului din fața 

liceului, precum și necesitatea amenajării accesului la cișmeaua de la Bazga; 
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 Dl. Lupu Marcel: 

-  afirmă că „mulțumește instituției primăriei pentru toate controalele efectuate la agenții economici de către alte 

instituții de control”;  

- afirmă că sunt niște traverse de beton care ar trebui folosite;  

- întreabă dacă în buget s-a alocat și s-a votat o sumă pentru organizarea zilelor comunei? 

- întreabă dacă se fac lucrări pentru a se realiza o altă scenă în altă locație? 

- întreabă cât costă execuția șanțului de la Cișmeaua Bordeianu spre drumul spre sat Roșu? 

 Dl. Radu Ion: 

- întreabă de ce nu se mai lucrează pe drumurile care urmează a fi betonate? 

 - întreabă de ce s-a utilizat materialul necesar pentru drumuri la unele societăți comerciale sau la parcări private? 

- afirmă că în satul Bohotin, pământul din jurul gurilor de canal se lasă, situație ce trebuie remediată; 

- propune ca investițiile făcute de chiriașii locuințelor sociale să fie scăzute din valoarea chiriei.  

 Dl. Aruștei Dumitru; 

- solicită viceprimarului comunei să se ocupe cu curățenia din jurul podurilor din comună și reclamă acestuia și 

necesitatea ca imediat ce se tunde vegetația cu motocositoarele, cineva să adune urgent resturile rezultate de pe 

trotuare; 

 dl. Botezatu Neculai: 

- solicită definitivarea activității de demolare și curățare a terenului din incinta liceului; 

- afirmă că din cauza unor cetățeni din satul Roșu, drumul spre biserica din sat a fost îngustat și solicită lărgirea 

acestuia cu utilajele primăriei. 

 

 În continuare iau cuvântul domnii Cozianu Adrian și Martinaș Sorin în calitate de chiriași în 

apartamentele sociale, reclamând unele probleme care țin de buna administrare a acestora.  

  

      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                             
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                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  
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