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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 5548/RG din 30.08.2013 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 30 august 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul consilier Lupu Marcel.    

 Doamn Carp Liliana - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1033/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) stabilirea zonelor și ierarhizarea pe ranguri a localităților componente ale Comunei Răducăneni;   

2) aprobarea Regulamentului de organizare și funcționale al Poliției Locale Răducăneni; 

3) reglementarea activității sezoniere de comercializare a strugurilor; 

4) aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și 

teren aferent), proprietate publică a comunei 

5) aprobarea înțelegerilor de cooperare dintre Comuna Răducăneni și două localități din Ucraina. 

 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.  

În vederea prezentării proiectului de hotărâre nr. 5488/RG/2013 al primarului comunei în care se 

propune aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile,  președintele de 

ședință constată că domnul consilier Radu Ion are un interes patrimonial și îl invită să nu participe la 

dezbateri părăsind sala de ședințe. După conformarea acestuia, Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 35.  

Domnul consilier Radu Ion revine la lucrările ședinței.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5395/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune 

zonarea și ierarhizarea pe ranguri a localităților componente ale Comunei Răducăneni. Consiliul Local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 36.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5471/RG/2013 al primarului comunei care propune aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Răducăneni. Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 37.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5416/RG/2013 al viceprimarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru reglementarea activității sezoniere de comercializare a strugurilor. Domnul 

Botezatu Neculai afirmă că se abține de la vot la acest proiect de hotărâre dat fiind faptul că zona în care se 

desfășoară în prezent comerțul aparține companiei de drumuri naționale și consiliul local nu are atribuții. 

Domnul Ailieseii Ion propune ca amenda contravențională să fie între 50 lei și 300 lei și ca hotărârea care 

va fi adoptată să fie însoțită de acțiuni de prevenire și îndrumare, să se facă publică prin toate mijloacele 

posibile. După acceptarea în unanimitate a propunerii privind amenda contravențională, cu 13 voturi 

„pentru” și o „abținere” (dl. Botezatu Neculai), Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 38.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5523/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea „Înțelegerii de cooperare” dintre dintre Comuna Răducăneni, județul Iași 

cu satul Shyroke, raionul Shirokivskiy, regiunea Dniepropetrovsk din Ucraina, respectiv cu orașul 

Tomașpil, raionul Tomașpil, regiunea Vinnița din Ucraina. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 39. 
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Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Dl. Botezatu Neculai: 

- propune ca după desființarea echipei de fotbal, banii neutilizați să fie repartizați astfel: 2.500 lei la liceu 

pentru recompensarea unor elevi cu rezultate în competiții sportive, 2.000 lei tot la liceu pentru achiziția 

unei mașini de tuns iarba și restul pentru astuparea unui șanț spre satul Roșu; 

- afirmă că spre satul Roșu, conducta de alimentare cu apă este la vedere, fără protecție și că este absolut 

necesar acoperirea acesteia; 

- propune ca primarul să facă toate demersurile pentru ca drumul spre Grozești să fie reparat, cu toate că 

aparține de drumurile județene; 

- atrage atenția asupra pericolului public pe care-l reprezintă starea clădirii care se autodemolează în curtea 

fostului spital de psihiatrie; 

 Dl. Aruștei Dumitru: 

- ridică problema drumurilor, a lipsei tuburilor pe unele șanțuri în zone unde sunt riscuri de inundații a 

gospodăriilor; 

- afirmă că în centrul localității, pe pavele, unii șoferi tineri fac raliuri și că ar trebui sesizată poliția pentru 

a lua măsurile legale. 

 Dl. Petrea Valentin: 

- se referă la modul și momentul în care un autovehicul se radiază din evidențele fiscale ale primăriei, mai 

exact la faptul că o mașină vândută de ceva timp apare în continuare la vechiul proprietar, respectiv 

vânzător, dar, în altă localitate apare și la cumpărător; solicită domnului primar clarificarea acestei situații.  

 Dl. Ilie Viorel: 

- având în vedere începerea campaniei de recoltare, propune ca principalele drumuri din extravilan să fie 

nivelate cu autogrederul astfel încât gospodarii să-și poată aduce recolta acasă. 

 Dl. Fechete Claudiu: 

- propune construirea unei scene în curtea fostului spital de psihiatrie, dat fiind că locația permite acest 

lucru, precum și utilizarea unor materiale rezultate din  demolarea clădirii din zonă; 

- constată necesitatea reparării troiței din centrul localității, inclusiv a gardului.  

 Dl. Radu Ion: 

- propune găsirea unei firme specializate în demolări pentru clădirea din curtea fostului spital de psihiatrie, 

firmă care ar putea fi plătită și cu materialele rezultate în urma demolării.         

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,   

 

                                                LILIANA CARP 
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Secretarul comunei 
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