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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 4004/RG din 30.05.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 30 mai 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. 

450/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o supune 

spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

1. Aprobarea Actului Adițional nr. 19 la Contractul  de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare cu nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS şi SC APAVITAL SA; 

2. Modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare; 

3. Însușirea în domeniul privat al  Comunei Răducăneni a unei suprafețe de teren 749 m.p., amplasată 

în Tarla 115, Parcela 3474 din intravilanul localității Răducăneni, precum și modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea nr. 12/27.02.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

privind atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni; 

4. Modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 40/27.09.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

pentru constituirea Comisiei Comunitare Consultative; 

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. 3870/RG/2017 al primarului comunei prin se propune aprobarea 

Actului Adițional nr. 19 la Contractul  de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare cu nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS şi SC APAVITAL SA. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 32.    

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3871/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru modificarea, respectiv majorarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare-epurare.  

Dl. consilier local Radu Ion, în calitate de reprezentant al comunei în AGA ARSACIS, prezintă plenului 

discuțiile avute pe această temă în cadrul adunării, respectiv argumentele invocate de reprezentanții operatorului 

APAVITAL pentru majorarea tarifelor.  

În urma procedurii de vot deschis, cu doar 6 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre cu nr. 3871/RG/2017 

nu este aprobat.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3872/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru însușirea în domeniul privat al  Comunei Răducăneni a unei suprafețe de teren 749 

m.p., amplasată în Tarla 115, Parcela 3474 din intravilanul localității Răducăneni, precum și modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea nr. 12/27.02.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind atestarea 

domeniului privat al Comunei Răducăneni.  

Domnul primar explică de ce se propune însușirea în domeniul privat și anume pentru că parte din 

Parcela 3474 este deja intabulată în domeniul privat al comunei și cu această ocazie se reîntregește proprietatea. 

Dl. consilier local Botezatu Neculai propune ca suprafața de 749 mp să fie însușită în domeniul public și 

ulterior, toată suprafața parcelei să fie însușită în domeniul public, printr-o altă hotărâre. 

Având în vedere cele două variante, respectiv însușirea în domeniul privat conform proiectului de 

hotărâre inițiat de primarul comunei și însușirea în domeniul public propusă de dl. Botezatu Neculai, se trece la 

procedura de vot deschis, separat pentru fiecare propunere. Cu doar 7 voturi „pentru” la fiecare dintre cele două 

propunere, ambele sunt respinse. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3868/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune 

modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 40/27.09.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

constituirea Comisiei Comunitare Consultative, mai exact actualizarea componenței acestei comisii. Numărul de 

membri propus este de 20, dintre care 2 consilieri locali care urmează a fi desemnați de plenul consiliului. 

Primele propuneri sunt: Botezatu Georgel, propus de Cașcaval Ștefan, Radu Ion, propus de Encuț Emil și Aruștei 

Dumitru, propus de Vlase Ioan. În urma votului pentru fiecare propunere în parte, fiecare dintre cei propuși 

primește câte 7 voturi „pentru”, prin urmare nu se poate face o departajare. Au loc discuții aprinse și 

interminabile, în care domnul Aruștei Dumitru anunță că nu mai dorește să participe în comisie, iar domnul Lupu 

Marcel îl propune pe domnul Radu Ciprian. Au loc alte discuții aprinse, mai ales pe apartenența politică a 
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consilierilor locali propuși a face parte din comisie. Secretarul comunei, pentru a calma spiritele, explică plenului 

că legea nu impune un anumit număr de membri în cadrul acestei comisii, care are doar un rol social și absolut 

nimic politic și că din comisie pot face parte toți consilierii în funcție. Dar, având în vedere că sunt 3 

nominalizări și anume Georgel Botezatu, Radu Ion și Radu Ciprian propune ca aceștia să facă parte din comisie, 

urmând ca numărul membrilor să crească de la 20 la 21. Propunerea secretarului este acceptată și votată în 

unanimitate și se adoptă HOTĂRÂREA NR. 33.         

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

Dl. Lupu Marcel: 

- afirmă că sunt necesare niște tuburi din beton pentru scurgerea apelor pluviale, necesare pentru accesul în 

gospodării aflate de-a lungul drumului spre sat Roșu, de la vechiul peco;  

- solicită repararea drumului din zona gospodăriei Virgil Bălteanu, afirmând că acest drum nu a fost niciodată 

pietruit;  

- afirmă că speră ca să nu apară suplimentări la suma alocată firmei care execută lucrări de betonare a drumurilor. 

 Dl. Vlase Ioan afirmă că a fost chemat la Judecătoria Răducăneni în calitate de consilier local pentru a 

constatata că utilizarea wc-ul ecologic din spatele Căminului Cultural oferă o imagine nu tocmai plăcută 

angajaților judecătoriei și, în acest sens, solicită viceprimarului mutarea wc-ului. 

 Dl. Radu Ion: 

-  Afirmă că persoane din ARSACIS l-au informat că cei de la APAVITAL au vândut autovidanja preluată de la 

noi, fără acordul nostru și că ar trebui sesizate organele competente; 

- afirmă că asociațiile de proprietari din comună încasează ilegal de la populație bani mai mulți pentru serviciile 

de apă și de canalizare, precum și faptul că va promova acțiuni în instanță pe această temă; 

- afirmă că de pe un drum care urmează a fi betonat s-a excavat foarte mult, s-a scos balast care nu trebuia fiind o 

zonă mlăștinoasă, iar materialul scos s-a cărat la unii cetățeni din comună, de exemplu la parcarea privată a unei 

firme; 

- afirmă că sunt persoane care ocupă teren ce aparține comunei fără a plăti nimic și sunt construcții ilegale pentru 

care primarul nu a luat nicio măsură, de exemplu cele ale domnului Ailieseii Ion; 

- afirmă că îl acuză public pe primar că utilizează panourile de afișaj în scop electoral;   

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

comuna în GAL; 

- afirmă că poliția locală este folosită „împotriva oamenilor opoziției”. 

 Dl. Radu Ciprian: 

- afirmă că dorește ca la panourile de afișaj să se expună materiale de interes public; 

- afirmă că primarul a sesizat cu intenție Direcția de Sănătate Publică pentru a-i face un control.  

 Dl. Encuț Emil; 

- afirmă că este doar poza primarului la panourile de afișaj;  

- afirmă că revine la problema lipsei canalizării pe drumurile care se betonează; 

- afirmă că toate drumurile din comună sunt stricate, el vrea repararea cu bani puțini, dar primarul spune că este o 

firmă  și lucrările de vor face în baza unui contract; 

- afirmă că trebuie cumpărat direct balast și adus cu costuri mai mici. 

 Dl. Botezatu Neculai solicită primarului demararea unei acțiuni, inclusiv la autoritățile competente, 

pentru a se găsi o soluție care să conducă la obligativitatea reducerii vitezei mijloacelor de transport în fața 

liceului, maxim 30 km/h. Dl. Chiciuc Neculai propune montarea de indicatoare cu lumină intermitentă.  

 Domnul Apreutesei Dumitru, cetățean al comunei care a participat la ședință, atrage atenția, în cuvântul 

său, că viceprimarul trebuie să conlucreze cu primarul astfel încât să formeze o echipă pentru bunele comunei și 

afirmă că „primarul vrea să fie și dirijor și interpret”, ceea ce nu se poate. 

 

      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 NECULAI                             
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