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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 2794/RG din 26.04.2013 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 26 aprilie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul Ion Ailieseii.   

 Doamna Axinte Petronela - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 504/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013; 

2) Aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare 

încheiat între ARSACIS și APAVITAL SA; 

3) Aprobarea Actelor Adiționale cu nr. 7 și cu nr. 8 la Actului Constitutiv, respectiv la Statutul ARSACIS; 

4) Stabilirea modalității de plată a redevenței datorate de către SC APAVITAL SA pentru bunurile de retur 

concesionate; 

5) Numirea președintelui de ședință al C.L. Răducăneni pentru următoarele 3 luni; 

6) Ratificarea prevederilor Contractului de locațiune încheiat cu Cloșcă Emil, aprobarea executării de către 

locatar a unor investiții și aprobarea compensării totale/parțiale a investițiilor efectuate; 

7) Aprobarea utilizării excedentului înregistrat la finele anului 2012, respectiv suma de 474 mii lei, pentru 

finanțarea cheltuielilor prevăzute în secțiunea de dezvoltare a bugetului comunei pe anul 2013. 

 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. 1243/RG/2013 al primarului comunei în care se propune 

aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013. După explicarea în detaliu de către 

secretarul comunei, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 12. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2493/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

apă-canal încheiat între ARSACIS şi APAVITAL, mai exact a Actului Adițional nr. 10 la contractul de 

delegare. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 13.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2494/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Actul Constitutiv şi a Actului adiţional nr. 8 la 

Statutul ARSACIS. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 14.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2492/RG/2013  al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea modalităţii de plată a redevenţei datorate de APAVITAL pentru 

bunurile de retur concesionate. Se propune ca, pentru operativitate, plata să se facă direct în contul 

ARSACIS. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 15.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2421/RG/2013 al primarului comunei  care propune adoptarea 

unei hotărâri cu pentru numirea președintelui de ședință al C.L. Răducăneni pentru următoarele 3 luni. 

După nominalizarea domnului Botezatu Neculai și votul „pentru” în unanimitate, Consiliul Local adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 16.   
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Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2623/RG/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru ratificarea prevederilor Contractului de locațiune cu nr. 8163/2013 încheiat 

între Comuna Răducăneni, reprezentată prin Primar Mihai Irimia, în calitate de locator și domnul Cloșcă Emil, cu 

domiciliul în satul Bohotin, în calitate de locatar, aprobarea executării unor investiții de către locatar, precum 

și aprobarea compensării totale/parțiale a investițiilor efectuate. 

În urma procedurii de vot deschis, pe articole ale proiectului de hotărâre, rezultă următoarea 

situație: 

- în unanimitate, cu 14 voturi „pentru”, se ratifică prevederile contractului de locațiune menționat; 

- cu 11 voturi „pentru”, se aprobă ca domnul Cloșcă Emil să execute unele lucrări de 

construire/amenajare pe terenul ce face obiectul contractului de locațiune; 

- cu doar 3 voturi „pentru” nu se aprobă deducerea cheltuielilor din suma datorată ca și chirie de 

către domnul Cloșcă Emil; 

- cu doar 7 voturi „pentru” nu se aprobă constituirea unei comisii care să avizeze și să constate 

executarea lucrărilor de către locatar, domnul Botezatu Neculai afirmând în acest sens că primarul 

are la dispoziție compartiment specializat care să se ocupe de aceste aspecte.  

În concluzie, Consiliul Local ratifică prevederile Contractului de locațiune cu nr. 8163/2013, 

aprobă ca pe terenul ce face obiectul contractului, domnul Cloșcă Emil să execute unele lucrări de 

construire/amenajare, nu aprobă deducerea din chirie a cheltuielilor de execuție și adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 17.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2627/RG/2013 al primarul comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea utilizării sumei de 474 mii lei, din excedentului execuţiei 

bugetare înregistrat la finele anului 2012, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de 

dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2013. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 18. 

 

Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Dl Botezatu Neculai: 

 – solicită informații referitoare la continuarea lucrările privind alimentarea cu apă a satului Roșu 

precum și despre repararea drumurile din sat; dl. primar răspunde că la ambele obiective se lucrează în 

continuare; 

- afirmă că domnul viceprimar este la originea unor zvonuri legate de dărâmarea troiței din centrul 

loc. Răducăneni, cum că s-ar fi discutat chiar în cadrul consiliului local despre acest lucru, ceea ce 

este total neadevărat; 

Dl. Encuț Emil: 

- propune ca pentru repararea drumurilor să se folosească balast sau piatră și nu alte materiale pentru 

o mai mare calitate și pentru a mai estompa praful existent pe drumurile comunei; 

- solicită găsirea unei soluții, inclusiv o persoană din exterior, pentru menținerea și efectuarea 

curățeniei din zona centrală a satului Răducăneni;     

Dl. Radu Ion: 

- afirmă că pavelele ar trebui curățate, rigolele la fel și propune acoperirea temporară a șanțurilor 

făcute pentru montarea stâlpilor de iluminat în centru; 

- propune ca primăria să redacteze contracte-cadrul referitoare la închirieri, concesiuni, etc. astfel 

încât să nu mai apară diferențe, mai ales la clauzele contractuale; 

Dl. Petrea Valentin: 

- întreabă dacă este legală compensarea datoriilor cetățenilor la bugetul local cu prestații în muncă în 

folosul comunității, dat fiind faptul că oamenii nu au bani pentru achitarea datoriilor dar ar fi 

dispuși să efectueze ore de muncă;  

- întreabă în ce măsură primăria poate contribui pentru extinderea rețelei de apă și de canalizare în 

satul Bohotin, astfel prin efortul conjugat al autorității locale și al cetățenilor să se poată extinde 

rețeaua existentă; 

- afirmă că dispensarul Bohotin nu mai are apă curentă, dat fiind faptul că acesta se alimenta dintr-o 

sursă alternativă și solicită primarului comunei găsirea cauzei și rezolvarea situației; 

 Dl. Lupu Marcel afirmă că are confirmarea din partea Direcției Sanitar-Veterinare pentru 

autorizarea temporară a unui spațiu din piață pentru sacrificarea mieilor; 
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 Dl. Ilie Viorel: 

-  afirmă că, în ipoteza că se va înființa poliția locale și pentru colectarea unor fonduri la bugetul 

local, ar fi indicat să se procedeze la încheierea unor contracte de pază cu agenții economici din 

comună; 

- constată necesitatea reparării urgente a soclului de la troița din centru.    

 

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,   

 

                                          PETRONELA AXINTE 

 

 
                                                                                                                                       Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


