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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
Nr.2315/RG/30.03.2017 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 

 Încheiat astăzi 30 martie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 13  dintre  cei  15  consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: domnii  consilieri  Encuț Emil  

și  Gheghel Petru. 

 Conform art. 42, alin.5  din Legea  nr. 215/2001 privind  administrația  publică  locală secretarul 

comunei dă citire  procesului verbal al ședinței anterioare după car e il  supune  spre  aprobare. Procesul 

verbal al ședinței anterioare este  aprobat  în unanimitate,  nefiind contestat  conținutul procesului –verbal  

de  către  niciunul dintre  consilierii  locali. 

Domnul consilier  local Botezatu  Georgel - preşedintele de şedinţă -prezintă ordinea de zi, stabilită 

prin Dispoziţia nr.328/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, iar  

după citirea  acesteia  o supune spre aprobare plenului. 

 

 

Consiliul local aprobă în unanimitate  ordinea  zi, astfel: 

 

I. PROIECTE DE  HOTĂRÂRE:  

 

   1. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv și a 

Actului Adițional nr. 18 la Statutul  ASOCIAŢIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAŞI – 

ARSACIS; 

 2. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între  Asociaţia Regională a Serviciilor 

Apă - Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. APAVITAL S.A. ; 

3.  Proiect  de  hotărâre pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2017;   

4. Proiect  de  hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire capelă în incinta 

Unității Medico-Sociale Răducăneni”; 

5. Proiect  de  hotărâre pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea și funcționarea 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni; 

6. Proiect  de  hotărâre pentru aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2017 în Comuna 

Răducăneni; 

     7. Proiect  de  hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

păşunatului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale  Răducăneni, județul Iași. 

          8. Proiect  de  hotărâre pentru aprobarea întocmirii unui  studiu  de oportunitate în vederea 

concesionării unei suprafețe de teren  proprietate publică  a Comunei Răducăneni 

 

II. Prezentarea Raportului  anual al  Primarului  Comunei  Răducăneni privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale Răducăneni. 

 

III. PETIȚII  ȘI  INTERPELĂRI 
 

Președintele de  ședintă   precizează faptul că, potrivit  prevederilor art. 43  din Legea  nr. 215/2001 

privind  administrația  publică locală,  se  suplimentează ordinea  de  zi cu   Proiectul de  hotărâre  nr. 
2199/27.03.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, 

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a construcției Corp  Administrativ C3 al Liceului 

Teoretic „Lascăr Rosetti” - Răducăneni . 
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Președintele de  ședință supune  spre  aprobare suplimentarea  ordinii de  zi, iar  consiliul local o 

adoptă în unanimitate. 

 

 Se trece la ordinea de zi.  

D-l primar  propune, pentru o eficientizare  a  timpului si o mai larga  dsicuție  cu  privire la 

proiectul de hotărâre privind  buget pentru anul 2017, respectiv  pentru proiectul de  hotarare  cu privire la 

Planul de  investiții pe  anul 2017 , să se supună dezbaterii și aprobării  aceste  două proiecte după 

discutarea  celorlalte  proiecte de hotărâre de  pe  ordinea  de  zi. 

 

1. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1361/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv și a Actului Adiţional nr. 18 la Statutul 

Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal  Iaşi - A.R.S.A.C.I.S.  și cum nu au  fost obiecțiuni se  

supune la  vot prezentul proiect de  hotărâre. 

Consilul Local, în urma procedurii de vot deschis, aprobă Proiectul de hotărâre nr.1361/RG/2017 

așa cum a fost  formulat  și adoptă în unanimitate  HOTĂRĂREA  NR. 16. 

 

2. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1362/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune  
aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă - Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. APAVITAL 

S.A. și cum nu au  fost obiecțiuni se  supune la  vot prezentul proiect de  hotărâre. 

Consilul Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.1362/RG/2017 

așa cum a fost  formulat  și adoptă în unanimitate  HOTĂRĂREA  NR. 17. 
 

3. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.804/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune   

aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire capelă în incinta Unității Medico-Sociale 

Răducăneni” și cum nu au  fost obiecțiuni se  supune la  vot prezentul proiect de  hotărâre. 

Consilul Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.804/RG/2017 

așa cum a fost  formulat  și adoptă în unanimitate  HOTĂRĂREA  NR. 18. 
 

4. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1369/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune  

aprobarea unor reglementări privind organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă al Comunei Răducăneni  și cum nu au  fost obiecțiuni se  supune la  vot prezentul proiect de  

hotărâre. 

Consilul Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.1369/RG/2017 

așa cum a fost  formulat  și adoptă în unanimitate  HOTĂRĂREA  NR. 19. 
 

5 . Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1791/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune  aprobarea întocmirii unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 

teren   proprietate publică a comunei Răducăneni. 

 D-nii consilieri local Lupu Marcel afirmă   că :”Este  de acord  cu  proiectul, dar să participe  mai 

mulți la  licitație”. 

D-l consilier local Botezatu Neculai întreabă:” Cine  va  suporta  cheltuielile cu  întocmirea  

Studiului de  oportunitate ?” 

D-l primar  răspunde:” Toate  costurile  vor  fi  suportate  de către  concesionar”. 

Ne  mai  fiind alte  obiecțiuni și discuții se  supune  aprobării proiectul de hotărâre, iar  Consilul 

Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.1791/RG/2017 așa cum a fost  

formulat  și adoptă în unanimitate         HOTĂRĂREA  NR. 20. 

 

          6. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1591/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune  

aprobarea privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a păşunatului pe raza 

comunei  Răducăneni , județul Iași. 
D-nii consilieri locali Botezatu Neculai și Radu Ion solicită ca data  când va începe pășunatul  

pentru  ovine  și bovine să fie  data de  10 aprilie  a  fiecărui an și nu 20 aprilie a  fiecărui an. 

 Ne  mai  fiind alte  obiecțiuni și discuții se  supune  aprobării proiectul de hotărâre, iar  Consilul 

Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.1591/RG/2017 cu amendamentul  

formulat de  către  domnii consilieri   și  se  adoptă astfel,  în unanimitate,  HOTĂRĂREA  NR. 21. 
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7. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.2199/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune  
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în vederea scoaterii din 

funcțiune, casării și demolării, a construcției Corp  Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” - 

Răducăneni   și cum nu au  fost obiecțiuni se  supune la  vot prezentul proiect de  hotărâre. 

Consilul Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.2199/RG/2017 

așa cum a fost  formulat  și adoptă în unanimitate  HOTĂRĂREA  NR. 22. 

 

8. Se  prezintă de  către  D-l Primar, Ilie  Viorel, Raportului  anual al  Primarului  Comunei  

Răducăneni privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale 

Răducăneni. D-l primar  dă  citire  tuturor realizărilor pe  plan economic, social  și  face  cunocut  faptul 

că  fiecare  compartiment  din cadrul aparatului de  specialitate al primarului și a  structurilor  funcționale  

din  subordinea consiliului local si-au  prezentat  raportul de  activitate. 

 

9. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1171/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune  

adoptarea Bugetului local pentru anul 2017 . 

 

D-l consilier Claudiu Cristinel Dumitru  prezintă proiectul de  buget  pentru anul 2017 și 

menționeaza faptul că  față de  proiectul  studiat in ședințele pe  comisii de  specialitate există o rectificare  

a bugetuui cu  suma de 12.030 lei constituindu-se  în diferențe pentru  copii cu  dizabilități ce  urmează 

cursuri ale  învățământul în masă . Aceste  sume  au  fost  alocate  în temeiul Legii nr. 271/2004  si  HG  

nr. 904/2014. 

De  asemenea,   propune  utilizarea sumei  de 1.800.000 lei din disponibilul bugetului local 

înregistrat la finele anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în 

bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2017, conform art.58, alin.1, lit. a din Legea  nr. 273/2006, drept 

pentru care propune acoperirea  deficitului din anul 2017 cu  disponibilul existent  în luna decembrie a  

anului 2016. 

D-l Consilier  Radu  Ciprian  întreabă  dăcă acest  lucru nu a afectat  bugetul  local pe  anul 2017 

cand  am primit  sumele de la  bugetul de stat!? 

D-l consilier Claudiu Cristinel Dumitru  face  cunoscut  faptul că acest lucru nu afectează bugetul 

local.Mai precizează  faptul că se  preconizeaza a se  încasa  în  cursul anului 2017 suma  de  11.644.970 

lei , enumeră, cu  titlul enunciativ,  care  sunt principalele surse de  venit , astfel: impozite  și taxe, cote  

defalcate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalități, diverse  venituri. Toate aceste surse de  venit  si 

toate  cheltuielile  sunt  înscrise detaliat  în proiectul de  hotărâre privind  bugetul local  pe  care   d-nii  

consilieri l-au studiat  în comisiile  de  specialitate, mai mult, acest  proiect  a  fost  publicat  pe  site-ul 

instituției. 

D-l consilier  local  Radu  Ion arată plenului consiliului local faptul că ” s-a  votat  anterior un 

deficit de 3  miliarde de  lei  și  solicită să fie  informat de  către  d-l primar  ce  s-a făcut  cu acești 

bani,pentru că el nu știe, iar  in situația în care nu i se  explică , el nu votează bugetul”. 

D-l consilier Claudiu Cristinel Dumitru  îi răspunde  d-lui consilier  local  Radu  Ion că în ședința  

din luna  ianuarie s-a prezentat  punctual deficitul de  3 miliarde de  lei. 

D-l  consilier  local Aruștei  Dumitru  intervine  și îi spune  d-lui consilier  local  Radu  Ion;” că     

s-au  facut  precizările de  rigoare, că trebuia sa-si noteze, pentru că datele pe care le  solicită  acum au  

fost  făcute  cunoscute  în ședintă din luna ianuarie.” 

 

10. Se prezintă Proiectul de hotărâre nr.1286/RG/2017 al primarului comunei prin care se 

propune   aprobarea  Planul investiţiilor pentru anul 2017 în Comuna Răducăneni, cu finanţare parţială sau 

integrală de la bugetul local. 

D-l primar  prezintă  planul de investiții pentru  anul 2017  precizând  faptul că ar  fi dorit mai 

multe  investiții, dar  speră ca la  rectificările  bugetare  viitoare să  mai fie  repartizate  sume de  bani  

către  bugetul  local, astfel încăt  să poată adauga  alte  investiții. Afirmă  faptul că a  prins în Planul de  

investții acele investiții pe  care  le-a  cosiderat   utile, cât  și investițiile în curs de  finanțate ce trebuie  

finalizate. 

D-l consilier  local Botezatu  Neculai solicit să fie alocate 200 mii de lei  pentru  reabilitarea  Pieței 

agro-alimentare, iar  100 mii lei să fie  alocat pentru realizarea  de  proiecte, căt  și pentru accesarea de  

fonduri europene. 
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D-l președinte de  ședință, Georgel Botezatu, întocmește lista   cu  d-nii consilieri ce  vor să aducă 

amendamente  la  proiectul de  buget  pe  anul 2017 și se  înscriu d-nii consilieri: Lupu Marcel,  Radu  Ion  

și  Radu  Ciprian. 

 

Ia  cuvântul d-l consilier  local  Marcel Lupu  face  cunoscut  faptul că a  făcut o propunere la  

bugetul  local în luna noiembrie  2016. 

Propune  includerea în  buget  a  următoarelor investiții: 

-realizare  infrastructură prin construirea de  totuare,  pavele,  drumuri de  beton pe  o distanță de 

cca 400 m.l.; locația:sat  Răducăneni, tronson stație stație autobuz- pod drum Bacalu; cost- cca 30.000 lei. 

- realizare  infrastructură prin finalizare pe  o distanță de cca 200 m.l.; locație –sat  Răducăneni, 

UMS- pod; cost- cca 20.000 lei; 

- realizare  infrastructură- drum ce urmează a  fi  betonat și trotuar  aferent  pe  o distanță de cca 500 

m.l.; locația:sat  Răducăneni, tronson Giurgi Adrian- Dumitru Victor; cost- cca 45.000 lei ; 

-realizare  infrastructură – amenajare  pac  de  joacă copii; dimensiuni- cca 100 m.p.; locație –

intersecția troiță Giurgi Adrian; cost – cca 50.000 lei; 

-realizare  infrastructură – canalizare, distanță- cca 450 m.; locație- sat  Răducăneni, tronson Cadăr – 

ciușmea  Bordeianu; costuri- cca 50.000 lei; 

-realizare  infrastructură –scenă festivități; locație- sat  Răducăneni, stație  epurare- atelier  auto 

Virgil Lupu; distanță- 20.000 mp; costuri  - cca 40.000 lei; 

- realizare  infrastructură- construire  stație de  autobuz; locație- sat  Răducăneni; distanță-20 m.p.; 

costuri- cca -4.000 lei; 

- realizare  infrastructură- construire  stație de  autobuz; locație- sat  Isaiia; distanță-20 m.p.; costuri- 

cca -4.000 lei; 

-realizare  infrastructură – canalizare, trotuar  pavele; distanță- cca 400 m.; locație- sat  Bohotin, 

tronson magazine Vișan- Aurel Zugravu; costuri- cca 70.000 lei; 

-realizare  infrastructură prin construire de  totuar,  pavele; distanță- cca 1.200 ml.; locație- sat  

Bohotin, tronson baza recepție  cereale- limită cu  sat  Isaiia; costuri- cca 100.000 lei; 

-realizare  infrastructură prin consolidare și amenajare  drum sătesc, betonare sau asfaltare; distanță- 

cca 200 ml.; locație- sat  Bohotin, drum spre  cimitir; costuri- cca 150.000 lei; 

-realizare  infrastructură-trotuar  pavele; locația- sat  Isaiia, tronson stație  autobuz- interesecție  

Munteanu; distanță-cca 200 m.l.; costuri-cca 20.000 lei; 

-realizare  atelier  de  matematică aplicată – Liceul Teoretic ” Lascăr  rosette” Răducăneni; costuri- 

1.600 lei/lună; 

-infrastructură- construcție  clopotniță Biserica  Bazga; locație- curtea  Bisericii Bazga; costuri- cca 

60.000 lei; 

- infrastructură-pavele, trotuare; locație- curtea  Bisericii  Catolice Răducăneni; distanță- cca 250 

m.p.; costuri- cca 30.000 lei; 

-infrastructură- betonare/asfaltare  drum; locație- drum către cimitirul Bazga, de la po către  cimitir; 

dimensiuni- cca 200m.l.; costuri- cca 150.000 lei. 

 

D-l primar  face  unele precizări cu  privire la solicitările  d-lui  consilier  local Lupu  Marcel și 

aduce la  cunoștință faptul că proprunerile  sale  au  fost  atent  analizate, au  fost  propuse a fi incluse în  

planul de  investiții, dar în momentul în care  s-au  primit sumele de  la  bugetul de stat, am fost  nevoiți a  

reduce lista  obiectivelor  de investiții și că , în acest moment, nu sunt  bani la buget  pentru  toate aceste  

investiții, dar  se  vor  cauta  soluții pentru o parte  din ele. 

Legat pe  amenajarea  unui parc de joacă face  cunoscut, d-l primar, că lucrările  au fost  deja  

demarate, urmând a se  achiziționa  echipamentele de  joacă. 

 

Ia  cuvântul d-l consilier  local  Radu  Ion și  indică ca  sursă de  venit  pentru  finanțarea  

proiectelor de  investiții  propuse  de  colegii consilieri locali  taxele  și impozitele locale, tot de  acolo de  

unde se  face plata la lucrările de  drumuri. 

Propune cel mut 6-7 miliarde de lei /km de  drum  și că lucrările să se  facă  doar pentru aceste  

sume, nu pentru  sumele la  care se  fac  azi  drumurile pentru că sunt sume foarte mari și mai propune 

alocarea  sumei de 30 mii lei  pentru Biserica Bohotin, 50 mii lei pentru Biserica Răducăneni, 60 mii lei 

pentru Biserica Bazga, cât și alocarea  sumei de  200 mil lei pentru pavele în incinta  bisericii. 

Cu  privire la acest sumele de  bani  alocate  modernizării drumurilor  sătești, d-l primar amintește  

faptul că indicatorii tehnico-economici au  fost  aprobați de către consiliul local prin hotărâre. 
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Propune  d-lui primar să mearga cu el la  București pentru că acolo sunt  banii și pentru a accesa  

fonduri. Nu este  de  acord să se înceapă lucrările la  drumuri fără să  se  facă lucrări de  canalizare, pentru 

că altfel  va  sesiza ISC-ul. Solicită să respecte  la  Roșu hotărârea consiliului local cu privire la achiziția 

de  piatră. Solicită aprobarea  în bloc a proiectului de buget, al planului de  investiții propus  de  primar, cât  

și cel propus de  consilierii locali. De asemenea, ”o invită,  în miez de noapte,  pe  d-na Gorogos  Tența, la 

o cafea,  spre  a-i  arăta  prioritățile.” 

D-l primar face  cunoscut  faptul că este  singur  primar  din județul Iași , care în primele 6 luni de 

mandat, a  adus un proiect  cu cea mai mare  valoare  din județ, respectiv o investiție de  33 miliarde de lei. 

Tot  d-l consilier  local  Radu Ion aduce la  cunoștință situația  unei  familii  care se  află într-o stare 

de  necesitate  și că ar trebui să i se  atribuie apartamentul 32  pentru a se muta  temporar. 

D-l primar  afirăa faptul că  știe  această situație  și că se  caută soluții, iar  d-l consilier  local  

Neculai Botezatu  solicită ca  pentru  la anul să se  găsească  fonduri pentru  cumpărarea  caselor  ce  sunt 

libere  și se  vând . 

 

Ia  cuvântul d-l consilier  local  Radu  Ciprian care solicită să fie cuprinse  în buget  sume pentru 

lucrări la Piața Agroalimentară și pentru  Amenajamentul pastoral. 

 

D-l președinte de  ședință întreabă dacă mai sunt  disucții legate  de  buget , iar  d-l primar aduce  la  

cunoștință tuturor că din bugetul propus spre aprobare au putut  fi  cuprinse următoarele obiective  spre  

finanțare: lucrări la  drumuri, la liceu, achiziția de motocoase(2  buc.), achiziția  unui autovehicul, șanțuri 

de  betonat, realizarea  podului de la Isaiia, pentru  întocmirea  de  documentații de  intabulare pentru 

terenurile din spatele  bazei sportive, cât și pentru intabularea locurilor de  casă pentru  intrarea în 

legalitate; acestea  fiind obiectivele primordiale propuse a  fi  finanțate de la bugetul local. Legat  de  

biserici aduce la  cunoștință faptul că a  discutat  personal cu  fiecare preot  în parte  situația, iar  aceștia  au  

înțeles că posibilitățile  sunt reduse la acest moment. 

 

D-l consilier  local Roca  Ion solicit să se  găsească bani pentru  piață  prin trecerea banilor de la  

șanțuri  la  piață. 

 

• Ne mai fiind alte  discuții se  supune  spre  aprobare Proiectul de hotărâre nr.1171/RG/2017 al 

primarului comunei prin care se propune  adoptarea Bugetului local pentru anul 2017 , iar Consilul 

Local, în urma procedurii de vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.1171/RG/2017  propus de  

primar, astfel: 

•  ”PENTRU”-  8 (opt) voturi; 

•   ”ABȚINERI”- 5(cinci) voturi; 

• ”ÎMPOTRIVĂ”- 0 voturi. 

 

 Drept  pentru care Proiectul de hotărâre nr.1171/RG/2017  a  fost  adoptat cu votul majorității 

consilierilor în  funcție  și s-a  adoptat  HOTĂRĂREA  NR. 23. 

 

• Ne mai fiind alte  discuții se  supune  spre  aprobare Proiectul de hotărâre nr.1286/RG/2017 al 

primarului comunei prin care se propune   aprobarea  Planul investiţiilor pentru anul 2017 în Comuna 

Răducăneni, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, iar Consilul Local, în urma procedurii de 

vot deschis,  aprobă Proiectul de hotărâre nr.1286/RG/2017  propus de  primar, astfel: 

• ”PENTRU”-  8 (opt) voturi; 

•   ”ABȚINERI”- 5(cinci) voturi; 

• ”ÎMPOTRIVĂ”- 0 voturi. 

 

 Drept  pentru care Proiectul de hotărâre nr.1286/RG/2017  a  fost  adoptat cu votul majorității 

consilierilor în  funcție  și s-a  adoptat  HOTĂRĂREA  NR. 24. 

 

• Se trece la punctul următor al ordinii de zi: PETIȚII ȘI INTERPELĂRI 

 

D-l președinte de  ședință întocmește lista persoanelor ce  vor  să ia  cuvântul, înscriindu-se  atât 

consilieri locali, cât  și câțiva dintre cetățenii comunei prezenți la ședință astfel: 

 



Pagina 6 din 7 

1. D-l consilier  local Marcel Lupu 

-dorește ca  viceprimarul să prezinte la  sfârșitul anului 2017 un raport de  activitate cu  privire 

la sumele de  bani  utilizare  și la activitatea  depusă; 

-propune  realizarea de  loturi de  casă în spatele  stației de  apă sau să  se  realizeze  blocuri  

ANL. 

  

2. D-l consilier local Neculai  Chiciuc 

-solicită să se pună marcaje  rutiere pe  drumul de asfalt către  Gringo Star de la DN 28 –UMS- 

la  biserica  catolică. 

 

3. D-l consilier local Radu Ion 

- precizeză că a participat la ședința ARSACIS și că vis-à-vis era  ședința de la ADIS și a  

constatat  faptul că  reprezentantul comunei  - d-l viceprimar Encuț Emil- nu a luat  nicio 

atitudine cu  privire la  situația  comunei Răducăneni; 

- solicită să se  promoveze un proiect  de hotărâre  pentru  exonerarea  de la plata de  

penalități  și majorări pentru  persoanele  fizice  și juridice. 

 

4. D-l Faraon Marius 

- face  cunoscut  că a  formulat o cerere de  concesionare  teren pentru  realizarea  unei  

tinichigerii auto și întreabă:” dacă  se poate întocmi  studiu de  oportunitate, pentru a ști 

dacă să aștepte  sau nu!? 

 

5. D-l Usturică Ciprian 

- solicită să se  realizeze iluminatul  cu lămpi de  iluminat  pe  drumul către  Trestiana; 

- solicită deplasarea  mașinii de  colectare  a deșeurilor să se  facă de  2 ori/zi, având  în 

vedere  că  se  apropie  sezonul  cald; 

- solicită realizarea  unei parcări la  Gradinița  Răducăneni. 

 

6. D-na  Gorgos  Tența 

- Solicită realizarea  de  marcaje  rutiere  pe șosea, pentru că nu e  vizibilitate pe  pod  nici 

dintr-o parte  sau alta, ori să se  limiteze  viteza; 

- întreabă cum sunt  administrate  și de  către cine fostele sedii ale  CAP-urilor, iar  dacă sunt  

libere  acestea să fie  amenajate  în spații cu destinații sociale, economice, etc.!? 

 

7. D-l Chiciuc  Petru 

- întreabă când  vor  fi  oprite  oile de la  Roșu!? 

- solicită să se pună niște piatră pe  drum. 

 

D-l primar afirmă că situația se va  rezolva  clar  atunci când  va fi  finalizat  Amenajamentul  

pastoral. 

 

8. D-l Oprea  Mihai 

- afirmă că nu a auzit  nimic  despre  satul Bohotin d.p.d.v al investițiilor și consideră că 

poate  trage  concluzia că satul Bohotin nu  face parte  din comuna  Răducăneni; 

- afirmă că în raportul primarului a  auzit  de  faptul că s-a  preocupat  de  creșterea  gradului 

de  civilizație și se  întreabă care  grad de  civilizație,  atâta  timp cât nu există canalizare?! 

 

D-l primar, Viorel  Ilie, răspunde  interpelărilor d-nilor  consilieri locali, cât  și cetățenilor  prezenți 

la  ședința consiliului local . 

-precizează celor  de față că în această comună trebuie să  muncească, să depună eforturi, atât  

primarul, cât  și consilierii locali și nu în maniera de  astăzi când  parte  din d-nii consilieri locali nu au  

votat  bugetul local și planul de  investiți pentru  anul  2017; 

-precizează că în planul de  investiții nu sunt cuprinse proiectele  PSD-ului sau ale  opoziției, ci  

doar  acele  investiții pentru care  erau  bani; 

-afirmă faptul că au fost  depuse  multe  proiecte  și dacă ar  intra  toate  la  finnațare, nu am avea  

bani, fiind  nevoiți a ne   împrumuta; 
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-aduce  la  cunoștință faptul că d-l consilier  local Radu Ion nu aduce la cunoștință/informează 

despre  problemele discutate la ședințele de la ARSACIS; 

-legat  de  exonerarea  de penalități,  va  fi inițiat un proiect  de  hotărâre în acest  sens; 

- precizează că s-au demarat  activități pentru  a stabili situația  juridică a terenurilor și se  va  iniția 

un proiect  de  hotărâre pentru  întocmirea  unui studiu de  oportunitate după ce se  va face  intabularea; 

-remedierile la  iluminatul public se  vor  face  în timp util prin  trimiterea  electricianului; 

- se va  trimite  de  2 ori/zi mașina  pentru  colectarea  deșeurilor menajere; 

- la  grădiniță  s-a constatat  situația și se  va  rezolva, se  va  face  parcarea  și se  va  modifica  

intrarea  în incinta  acesteia; 

-s-a sesizat Poliția  Rutieră  și Direcția Națională de  Drumuri  pentru  marcaje, încă nu este  

rezolvată  situația, dar  se  va insista în  solționarea  ei; 

-legat  de  familia  ce  urmează a  fi  evacuată(fam. Modoranu Vasile  și Julieta) se va  discuta, se  

va analiza  și că la acest moment nu are  un spațiu disponibil , menționând  că Jandarmeria  a  solicitat  un 

imobil ca  urmare a faptului că-și mărește  dispozitivul; 

-propune  să se  verifice  spatiul unde  stă d-na Izabela Pascu și să se  verifice  dacă acesta se poate  

atribui familiei aflate în dificultate. 

 

 

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. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

GEORGEL  BOTEZATU 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează  

                                                                                                                                                 p.Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                     cons. jur. Diana Maria  PUIU 

 


