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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 31 octombrie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care participă 

toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.       

 Domnul Cașcaval Ștefan - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 856/2017 a 

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

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

1. Ratificarea Dispoziției nr. 693/25.09.2017 a Primarului comunei Răducăneni privind rectificarea 

bugetului local; 

2. Rectificarea bugetului local al comunei; 

3. Desemnarea reprezentatului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a 

Liceului Teoretic Răducăneni; 

4. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018; 

5. Însușirea în domeniul public al comunei a unui bun imobil – spațiu situat la parterul blocului B3, scara 

A, din satul Răducăneni;  

6. Transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” 

al judeţului Iaşi a unui bun imobil – apartament; 

7. Transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi a unui bun imobil – 

spațiu; 

8. Modificarea Contractului de delegare încheiat între ARSACIS și APAVITAL, conform Actului 

adițional nr. 22; 

9. Modificarea Actului Constitutiv și a Statului ARSACIS, conform Actelor Adiționale cu nr. 19, 

respectiv cu nr. 20; 

10. Numirea președintelui de ședință a consiliului local pentru următoarele 3 luni;  

11. Reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier aflat în proprietatea 

publică a Comunei Răducăneni, pentru anul 2017. 

II. PETIȚII ȘI INTERPELĂRI – la acest punct, domnul viceprimar informează plenul că dorește să dea 

citire unui raport al comisiei care a analizat situația de fapt a locuințelor sociale, contracte, titulari, etc.  

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. 7320/RG/2017 al primarului comunei prin se propune ratificarea Dispoziției nr. 

693/25.09.2017 a primarului comunei privind rectificarea bugetului local. Domnul Claudiu Dumitru, consilier în cadrul 

Compartimentului contabilitate, explică plenului toate detaliile rectificării bugetare. Consiliul local aprobă proiectul de 

hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 51.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7232/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru rectificarea bugetului local al comunei. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat 

și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 52.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6897/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru desemnarea reprezentatului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Liceului 

Teoretic Răducăneni. Domnul Aruștei Dumitru îl propune pe domnul Cașcaval Ștefan, iar domnul Lupu Marcel pe domnul 

Radu Ion. Domnul Radu Ion afirmă că, deși a mai fost nominalizat ca reprezentant în această comisie nu a fost convocat 

niciodată și că refuză nominalizarea sa. Prin urmare, nemaifiind alte propuneri, se supune la vot desemnarea domnului 

Cașcaval Ștefan, care este votat în unanimitate.  Consiliul local adoptă HOTĂRÂREA NR. 53. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6832/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. Consiliul local aprobă proiectul de 

hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 54. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7384/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru însușirea în domeniul public al comunei a unui bun imobil – spațiu situat la parterul blocului B3, scara A, din 

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

HOTĂRÂREA NR. 55.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7334/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 

Sturdza” al judeţului Iaşi a unui bun imobil – apartament, care va fi folosit de către echipajul SMURD detașat în localitatea 

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

NR. 56. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7335/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi a unui bun imobil – spațiu, care fa 

fi folosit de către grupa de jandarmi detașată în localitatea Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum 

a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 57.  
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Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7193/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru modificarea Contractului de delegare încheiat între ARSACIS și APAVITAL, conform Actului adițional nr. 

22. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 58. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7192/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statului ARSACIS, conform Actelor Adiționale cu nr. 19, respectiv cu 

nr. 20. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 

59. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6986/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru numirea președintelui de ședință a consiliului local pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea doamnei 

consilier local Liliana Carp și votul exprimat în plen, consiliul local aprobă și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 

60. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7394/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier aflat în proprietatea publică a 

Comunei Răducăneni, pentru anul 2017. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 61.  

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

Domnul viceprimar prezintă plenului raportul privind situația contractelor de închiriere a locuințelor sociale, raport 

întocmit de către comisia constituită prin Hotărârea nr. 25/2013, modificată prin Hotărârea nr. 34/2017, hotărâri ale 

consiliului local. În urma prezentării raportului și a problemelor constatate, singura concluzie clară este de a se încerca 

inițierea unui proiect de hotărâre a consiliului local pentru stabilirea modelului-cadrul de contract de închiriere, urmând ca 

discuția să fie reluată. 

D-na Liliana Carp solicită, în numele Liceului Răducăneni, găsirea unei soluții astfel încât baza sportivă să fie dată 

în administrarea liceului, condiție esențială pentru ca activitatea sportivă a elevilor să fie una autorizată. Domnul primar 

afirmă că are în vedere ca în bugetul de anul viitor să prevadă suma necesară pentru repararea și amenajarea bazei sportive și 

după aceea să se dea în administrare liceului.  

  Dl. Lupu Marcel: 

- propune ca șanțurile adiacente drumurilor care trebuie betonate să se facă în regie proprie, dat fiind faptul că vine iarna și 

există riscul ca totul să se degradeze; 

 Domnul primar prezintă situația de fapt a lucrărilor de betonare a drumurilor, investiție cu diferite probleme 

generate de firma care a câștigat licitați și care nu a mai putu continua lucrarea.  

 dl. Radu Ion: 

- readuce în discuție problema autovidanjei vândută de către APAVITAL, autovehicul dat de către noi în administrare, 

propunând o acțiune în instanța; 

- solicită alocare unor fonduri pentru repararea și amenajarea unei laturi a clădirii liceului; 

- afirmă că la o clădire aflată în domeniul public al comunei, o persoană fizică a început lucrări de construire cu acordul 

primarului, fapt de natură penală; 

 Dl. Lupu Marcel întreabă când se achiziționează autocamionul?  Domnul primar afirmă că se va cumpăra.  

 

      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 octombrie 2017. 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                            CAȘCAVAL ȘTEFAN                             
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                                                                                                                                                                                                                 Secretar comună 
 

                                                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  
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