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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 4617/RG din 27.08.2014 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 27 august 2014 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.      

 Domnul Gherghelaș Benedict - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1053/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de 

zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 12 la Statutul 

Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;  

2. Aprobarea modificărilor Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și S.C. 

APAVITAL S.A.; 

3. Aprobarea transformării funcţiei publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad 

profesional superior, din cadrul Compartimentului fond funciar și registrul agricol, în funcția publică de 

execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant; 
4. Aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unei suprafețe de teren aflat în 

proprietatea privată a comunei.  

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. 4334/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru Aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Actul Constitutiv și a Actului 

Adițional nr. 12 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS. Consiliul 

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

23. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4335/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

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

alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 

ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat 

şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 24. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4474/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea transformării funcţiei publice de execuție vacantă de referent, 

clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului fond funciar și registrul agricol, în funcția 

publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 25. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4524/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unei suprafețe de 

teren aflat în proprietatea privată a comunei. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 26. 

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

Dl. Petrea Valentin informează plenul despre apariția pe piața furnizării energiei electrice a unor 

noi societăți, cu oferte mult mai avantajoase pentru instituții,  față de actualul furnizor de energie electrică 

și cu posibilitatea negocierii prețului pe KW, motiv pentru care propune o analiza a acestor oferte și dacă 

este cazul chiar încheierea unui contract de furnizare, având în vedere mai ales iluminatul public din 

comună.  
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Dl. Encuț Emil afirmă că este necesar nivelarea unei porțiuni dintr-un drum din satul Bohotin, 

aproximativ 30 m, care este impracticabil; 

Dl. Lupu Marcel: 

- propune ca la fiecare ședință a consiliului local, primul proiect de hotărâre să fie aprobarea procesului 

verbal al ședinței anterioare; secretarul comunei afirmă că actele normative nu prevăd aprobarea procesului 

verbal prin hotărâre, dar procedura prevede citirea și afișarea inclusiv pe site-ul comunei, iar consilierii 

locali pot contesta conținutul procesului verbal și pot solicita menționarea exactă a opiniilor exprimate în 

ședința anterioară: 

- solicită unele clarificări privind situația persoanelor cărora li s-a constituit un drept de proprietate asupra 

unor suprafețe de teren, respectiv cei care sunt înscriși în Anexa 2b la legea fondului funciar; secretarul 

comunei oferă clarificările necesare.        

Dl. Botezatu Neculai afirmă că i s-au adus unele acuzații de către viceprimar privind modul în care 

s-au cheltuit banii, în timpul mandatului său de primar, pentru execuția lucrărilor privind alimentarea cu 

apă a satului Roșu; afirmă că aceste acuzații sunt nefondate și de fapt din suma totală alocată proiectului s-

a cheltuit mult mai puțin, restul rămânând în bugetul local pentru a fi cheltuiți de către actualul primar, că 

de la APAVITAL, conform prevederilor proiectului, ar mai trebui adus aproximativ 1,4 km de țeavă, că 

locuitorii satului Roșu vor să se racordeze la rețeaua de apă și chiar investesc sume în diferite lucrări și 

materiale care de fapt cad în sarcina autorității locale, propunând în acest sens găsirea unei soluții pentru 

decontarea acestor sume.   

 Dl. Ladan Eugen: 

- solicită unele informații privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul Biroului 

poliției locale; 

- întreabă dacă ședințele de consiliu local se desfășoară lunar sau la două luni, afirmând că nu crede că la 

nivelul unei comuna așa cum este comuna Răducăneni nu sunt probleme care să nu fie analizate în fiecare 

lună; dl. primar răspunde că se convoacă în ședință consiliul local ori de câte ori este nevoie, dar și 

consilierii locali pot, conform legii, iniția proiecte de hotărâre și convoca, pentru ședință, membrii 

consiliului local.   

 Dl. Radu Ion: 

- întreabă despre stadiul întocmirii documentației în vederea eliberării titlului de proprietate pentru Parohia 

Bohotin: 

- afirmă că un drum de lângă biserica din Bohotin se colmatează și ar trebui înălțat. 

 Dl. Ilie Viorel afirmă că șanțul aferent drumului de la depozitul de materiale de construcții din 

Bazga și până la zona Bacalu trebuie făcut urgent pentru că toată apa băltește pe drum  stricându-l. 

 Domnul primar informează plenul despre oferta de vânzare făcută de d-na Dornescu Didona,  

proprietara vechiului sediu al primăriei, respectiv suma de 70 mii de euro, sumă cu care nu este de acord, 

oferta noastră de cumpărare fiind de aproximativ 40 mii de euro și despre faptul că aceasta dorește mărirea 

chiriei lunare pe care o plătim. Luând în calcul mutarea din locația respectivă a tuturor bunurilor și a 

autovehiculelor, dl primar propune, în principiu, ca noua locație să fie în curtea liceului, prin reamenajarea 

unei magazii și a terenului aferent acesteia.              

 

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 local,   

 

                                     GHERGHELAȘ BENEDICT 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


