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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

Nr. 8163/RG/27.11.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 27 noiembrie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care participă 

toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.       

 Doamna Carp Liliana - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 1030/2017 a 

Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

1. Rectificarea bugetului local al comunei; 

2. Aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018; 

3. Aprobarea întocmirii de studii de fezabilitate în vederea realizării unor obiective de investiții; 

4. Aprobarea documentelor necesare organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor;  

5. Aprobarea raportului de evaluare în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1.000 mp, a caietului 

de sarcini și a componenței comisiei de licitație; 

6. Aprobarea dării în administrare către Județul Iași – Consiliul Județean Iași a bunurilor aferente 

proiectului „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere”, bunuri aflate în 

proprietatea publică a Comunei Răducăneni. 

II. PETIȚII ȘI INTERPELĂRI  

 

 Doamna Carp Liliana solicită aprobarea plenului pentru ca, în timpul ședinței, elevii liceului alături de profesorii 

care au participat la un proiect în Bulgaria să poată prezenta activitățile desfășurate, solicitând practic acordul pentru 

întreruperea ședinței pentru câteva minute, atunci când va fi cazul.    

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. 8022/RG/2017 al primarului comunei prin se propune rectificarea bugetului 

local. Domnul Claudiu Dumitru, consilier în cadrul Compartimentului contabilitate, explică plenului toate detaliile 

rectificării bugetare.  

 dl. Botezatu Neculai constată că rectificarea nu privește și alocarea unor bani pentru poliția locală, în eventualitatea 

acordării unui spor de noapte, precum și faptul că pentru salariații de la gospodărie comunală ar fi necesar mărirea salariilor; 

secretarul comunei îl informează că pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna decembrie va fi un proiect de hotărâre 

pentru stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

 Dl. Lupu Marcel întreabă de ce s-a mai suplimentat suma pentru reparațiile de la sediul primăriei, dacă la 

rectificarea trecută au fost deja bani alocați și pe ce criterii s-au repartizat banii alocați pentru biserici?  

 Dl. Encuț Emil afirmă că nu este transparență în ceea ce privește execuția lucrărilor de reparații pe drumurile 

sătești, iar pentru lucrarea care se execută la sediul primăriei solicită o garanție de bună execuție. 

 Dl. Radu Ion afirmă că dispensarul uman de la Bohotin nu are autorizațiile necesare pentru funcționare din cauza 

stării de degradare în care se află și propune alocarea de fonduri pentru amenajarea acestuia; i se aduce la cunoștință că 

dispensarul este dat în concesiune către medicul de familie și conform contractului autoritatea publică locală nu mai poate 

interveni asupra clădirii; afirmă că s-au 8investit bani în lucrarea cu iluminatul sediului primăriei fără acordul prealabil al 

consiliului local; 

 Doamna președinte Carp Liliana solicită permisiunea plenului pentru a permite echipei de la liceul Teoretic Lascăr 

Rosetti Răducăneni să prezinte activitatea desfășurată în cadrul proiectului ERASMUS +, mai exact despre mobilitatea 

internațională din Shumen – Bulgaria, din perioada 12 – 18 noiembrie 2017.(a se vedea și înregistrarea video)   

 După terminarea expunerii, se reiau lucrările ședinței consiliului local.  

 Doamna Carp Liliana propune ca, în vederea rectificării bugetului local, dacă dintre consilieri cineva are de făcut 

propuneri concrete, respectiv de adus amendamente la proiect, să le prezinte clar și concis. Fiecare amendament va fi supus 

votului plenului, iar dacă va obține votul majorității consilierilor în funcție va fi inclus în proiectul de hotărâre, urmând ca în 

final proiectul să fie votat în totalitate, cu amendamentele aprobate incluse. Prin urmare:  

 dl. Radu Ion propune alocarea sumei de 30.000 lei pentru reparații la dispensarul uman din Bohotin, iar cu doar 6 

voturi pentru, amendamentul este respins.  

 dl. Chiciuc Neculai propune alocarea sumei de 22.000 lei de la drumuri pentru achiziția de pavele în vederea 

continuării lucrărilor de amenajare a trotuarelor către UMS Răducăneni, iar cu 9 voturi pentru, amendamentul este aprobat.  

 dl. Lupu Marcel propune alocarea sumei de 50.000 lei de la drumuri pentru achiziția de balast, amendament aprobat 

cu 8 voturi pentru și redirecționarea sumei de 10.000 lei propusă pentru Biserica Bohotin către Biserica Bazga, amendament 

aprobat cu 13 voturi pentru.   

     dl. Encuț Emil propune alocarea sumei de 10.000 lei de la drumuri către poliția locală – 5.000 lei, amendament 

aprobat cu 9 voturi pentru, și către SVSU – 5.000 lei, amendament aprobat în unanimitate.  

 Votul final asupra proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului local, inclusiv cu amendamentele aprobate, 

obține 14 voturi pentru și o abținere (Radu Ion), prin urmare consiliul local adoptă HOTĂRÂREA NR. 62.  

  Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7013/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018.  
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 dl. Radu Ion propune ca proiectul să nu mai fie prezentat în detaliu, iar nivelul taxelor și impozitelor să rămână 

același ca în anul 2017.   

 dl. Botezatu Neculai propune anularea unor taxe locale, respectiv taxele prevăzute pentru funcționarea SVSU și 

taxa pentru funcționarea poliției locale. Toate propunerile au fost respinse, fiecare obținând doar 7 voturi pentru (necesare 

8).  

 Se supune la vot proiectul inițiat de primarul comunei, în forma inițială, cu doar 7 voturi pentru, proiectul este 

respins.  

 Se supune la vot propunerea d-lui Radu Ion, iar cu doar 7 voturi pentru, propunerea este respinsă. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7765/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea întocmirii unor studii de fezabilitate. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 

prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 63. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7797/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru  aprobarea documentelor necesare organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor al Comunei Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 64.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8064/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea raportului de evaluare în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1.000 mp, a caietului de 

sarcini și a componenței comisiei de licitație. Consiliul local aprobă în unanimitate raportul de evaluare și documentația de 

atribuire. În vederea constituirii comisiei de licitație este nevoie de doi consilieri locali. Se propun domnii Lupu Marcel și 

Alupoaei Mihai, care obțin unanimitatea voturilor. Prin urmare, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 

prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 65. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7684/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri aprobarea dării în administrare către Județul Iași – Consiliul Județean Iași a bunurilor aferente proiectului 

„Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere”, bunuri aflate în proprietatea publică a Comunei 

Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA 

NR. 66.  

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

Dl. Botezatu Neculai:  

- propune alocarea sumelor necesare organizării activității de implementare, în anul 2018,  a hotărârii consiliului 

local privind atribuirea de denumiri străzilor comunei; 

- întreabă în ce stadiu se află lucrarea privind amenajamentul pastoral? 

- întreabă dacă există contract semnat cu oficiul de cadastru pentru finanțarea lucrărilor de cadastru/intabulare a 

terenurilor din extravilanul comunei? 

- solicită primarului comunei să încerce prin discuții la nivelul consiliului județean o rezolvare a situației privind 

salarizarea personalului de la UMS Răducăneni. 

dl. Lupu Marcel: 

- prezintă niște cazuri sociale, cu scopul de a fi ajutați cu niște lemne și cu orice altceva, anume: Bulai Sorin, Balint 

Ștefan și Lupu Ambrozie.   

- întreabă cum se va rezolva, pe timpul iernii, situația șanțurilor efectuate la drumurile aflate în lucru, șanțuri 

nefinalizate și care se vor surpa, inclusiv cu gardurile oamenilor?  

- întreabă când, totuși, se va cumpăra camionul prevăzut ca investiție în anul 2017? 

dl. Radu Ion: 

- afirmă că intervenția asupra unei clădiri din domeniul public, cu referire la intervenția d-lui Augustin Daniel, este 

o faptă penală pentru care primarul ar trebui să ia măsurile legale; 

- readuce în discuție situația dispensarului uman din Bohotin; 

- afirmă că pe drumul aflat în execuție din Bohotin nu se poate circula și nici nu se poate face accesul de pe 

drumurile perpendiculare pe acesta. 

d-na Panțiru Livia întreabă dacă pentru postul temporar vacant de asistent medical comunitar se are în vedere 

demararea procedurilor de ocupare, dat fiind faptul că prezența unui asistent medical în unitățile de învățământ este absolut 

necesară.   

      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 noiembrie 2017. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                                   LILIANA CARP                             
                                                                                                                                            Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                 Secretar comună 
 

                                                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

http://www.comunaraducaneni.ro/

