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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 6744/RG din 29.09.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 septembrie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care participă 

14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește doamna consilier local Liliana Carp.      

 Domnul Cașcaval Ștefan - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 694/2017 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. Desemnarea reprezentatului Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a ARSACIS, precum și a 

înlocuitorului acestuia; 

3. Trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei, în vederea scoaterii din 

funcțiune și casării, precum și aprobarea casării unor obiecte de inventar; 

4. Desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de administrație și în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității ale Liceului Teoretic Răducăneni; 

5. Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Iași”, precum și împuternicirea viceprimarului comunei de a semna 

actul adițional; 

6. Aprobarea scăderii cu 10% a prețului de pornire al licitației privind vânzarea a 399 m.c. masă 

lemnoasă, proprietatea comunei, precum și aprobarea reluării procedurii de vânzare prin licitație 

publică; 

7. Aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării a unui teren în suprafață totală de 

3.734 mp, teren divizat în 13 loturi, proprietate privată a comunei; 

8. Atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sf. Dumitru” Răducăneni, a unui teren în suprafață 

de 80 m.p, proprietate privată a Comunei Răducăneni, în vederea construirii unei troițe. 

 

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. 6578/RG/2017 al primarului comunei prin se propune ratificarea Dispoziției nr. 

693/25.09.2017 a primarului comunei privind rectificarea bugetului local. Secretarul comunei explică plenului de ce s-a 

recurs la o dispoziție de rectificare, având în vedere solicitarea DGRFP Iași ca bugetul să fie rectificat până pe data de 

26.09.2017.   

 Domnul Botezatu Neculai întreabă ce este cu suma prevăzută la capitolul Transporturi, la ce va fi folosită. Domnul 

primar răspunde că este pentru cheltuieli materiale. Dl. Radu ion afirmă că dacă primarul nu poate da detalii, propune să se 

aprobe doar partea care vizează asistența socială și învățământul. În urma discuției cu domnul consilier Dumitru Claudiu, din 

cadrul Compartimentului contabilitate, domnul primar afirmă că parte din banii prevăzuți la capitolul Transporturi sunt 

pentru plata contractului de furnizare a unor tuburi din beton. Dl. Radu Ion afirmă că el nu va vota pentru plata contractului 

cu tuburile din beton pentru că nu s-a discutat achiziția în consiliul local. Domnul Botezatu Neculai propune supunerea la 

vot a proiectului de hotărâre cu amendamentul clar menționat în procesul verbal al ședinței ca din banii alocați la capitolul 

Transporturi să nu se plătească contractul de furnizare a tuburilor din beton.    

 În urma procedurii de vot deschis, proiectul inițial primește 7 voturi „pentru”, insuficiente pentru a fi adoptată 

hotărârea, iar propunerea domnului Botezatu Neculai primește tot 7 voturi „pentru”. Prin urmare, ambele propuneri nu 

întrunesc majoritatea necesară (8 voturi „pentru”) adoptării unei hotărâri.       

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6385/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru desemnarea reprezentatului Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a ARSACIS, precum și a 

înlocuitorului acestuia. Secretarul comunei dă citire adresei venită din partea ARSACIS, adresă care a stat la baza inițierii 

proiectului de hotărâre.  Dl. Radu Ion afirmă că dacă hotărârea consiliului local prin care a fost desemnat să reprezinte 

comuna în AGA ARSACIS nu ar fi fost legală, ar fi fost atacată imediat în contencios administrativ. În urma procedurii de 

vot deschis, cu doar 7 voturi „pentru” , proiectul de hotărâre este respins.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6389/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri pentru trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei, în vederea scoaterii din 

funcțiune și casării, precum și aprobarea casării unor obiecte de inventar. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa 

cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 46. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6520/RG/2017 al primarului comunei prin care se propune adoptarea unei 

hotărâri pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității ale Liceului Teoretic Răducăneni.  

Se fac propuneri pentru consiliul de administrație: dl. Radu Ion îl propune pe dl. Botezatu Neculai, iar dl. Cașcaval 

Ștefan îl propune pe dl. Botezatu Georgel. Cum sunt doar două propuneri, atât cât este necesar, se propune votarea în bloc și 

sunt 14 voturi „pentru” (unanimitate). Pentru cea de a doua comisie, dl. Aruștei Dumitru îl propune pe dl. Cașcaval Ștefan, 
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iar dl. Encuț Emil îl propune pe dl. Radu Ion. Fiecare dintre cele două propuneri primește câte 7 voturi „pentru”, 

insuficiente pentru a putea fi desemnat cineva. Prin urmare, în unanimitate Consiliul local aprobă propunerile pentru 

desemnarea reprezentanților în consiliul de administrație al liceului și adoptă HOTĂRÂREA NR. 47, urmând ca la ședința 

următoarea să se reia votul privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6547/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Iași”, precum și împuternicirea viceprimarului comunei de a semna actul adițional. 

Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 48.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6575/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea scăderii cu 10% a prețului de pornire al licitației privind vânzarea a 399 m.c. masă lemnoasă, 

proprietatea comunei, precum și aprobarea reluării procedurii de vânzare prin licitație publică. Consiliul local aprobă 

proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 49. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6575/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării a unui teren în suprafață totală de 3.734 

mp, teren divizat în 13 loturi, proprietate privată a comunei. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 

prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 50.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6577/RG/2017 al viceprimarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri pentru atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sf. Dumitru” Răducăneni, a unui teren în suprafață de 

80 m.p, proprietate privată a Comunei Răducăneni, în vederea construirii unei troițe. În urma discuțiilor aprinse legate de 

suprafața terenului, de amplasament, de ortodocși și catolici, etc. (se pot vedea detaliile pe înregistrarea video a ședinței), cu 

doar 7 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre este respins. 

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

Domnul primar invită consilierii la sărbătoarea comunei, mulțumește viceprimarului pentru activitatea depusă 

pentru organizarea acestei sărbători și se retrage de la discuțiile plenului.  

Domnul Botezatu Neculai propune ca la următoarea ședință capitolul de interpelări și petiții să fie înaintea 

proiectelor de hotărâre.   

dl. Radu Ion întreabă când se toarnă betonul pe drumuri?  

dl. Botezatu Neculai: 

- întreabă în ce stadiu este contractul pentru realizarea corpului de clădire și a grupului sanitar la liceu? 

- solicită viceprimarului să se repare trotuarul la Școala nr. 2. 

 dl. Chiciuc Neculai: 

- propune amenajarea trotuarelor în continuare către UMS, astfel încât copiii să nu mai circule pe stradă; 

- propune ca zilele comunei să se organizare mai devereme cu o lună, cauza fiind frigul, sau să se renunțe și astfel banii să 

fie redirecționați către unele investiții în comună.     

 dl. Lupu Marcel: 

- întreabă cine depozitează piatră pe terenul comunei? 

- întreabă când se achiziționează autocamionul, o investiție care trebuia făcută de mult timp?  

      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 septembrie 2017. 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                            CAȘCAVAL ȘTEFAN                             
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