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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 14 august 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 14 consilieri locali aflaţi în funcţie, precum și domnul Matei Dumitru al 

cărui mandat de consilier urmează a fi propus pentru validare.   

 Domnul Petrea Valentin - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 867/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, cu precizarea că 

două proiecte de hotărâre menționate în dispoziție, respectiv rectificarea bugetului local și asocierea cu 

Comuna Moșna, au fost retrase de inițiator din motive obiective și anume lipsa unor documente care țin 

de fundamentare. Astfel, ordinea de zi pe care o supune spre aprobare plenului este următoarea: 

1. Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Matei Dumitru; 

2 Aprobare transformării funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad 

profesional debutant din cadrul Compartimentului achiziții publice, în funcția publică de 

execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 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.  

 Secretarul comunei roagă membrii comisiei de validare să analizeze documentele dosarului de 

validare a mandatului de consilier local al domnului Matei Dumitru și propune o pauză pentru 

întocmirea procesului verbal al comisiei. După revenirea membrilor comisiei de validare în plen și 

citirea procesului verbal prin care se constată că sunt îndeplinite condițiile de validare, se prezintă 

proiectul de hotărâre nr. 4615/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune validarea 

mandatului de consilier local pentru domnul Matei Dumitru, membru al Partidului Național Liberal. 

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

32. Domnul Matei Dumitru depune jurământul și intră în exercitarea mandatului.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4616/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

transformării funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din 

cadrul Compartimentului achiziții publice, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior. Consiliul local aprobă proiectul așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 33. 

 După epuizarea proiectelor de hotărâre, domnul primar informează plenul că, teoretic, se 

cunoaște suma pe care urmează să o primim în vederea rectificării bugetului local și propune membrilor 

consiliului o serie de achiziții și lucrări pentru a fi discutate și analizate. 

 Dl. Botezatu Neculai nu este de acord cu achiziția de arbuști Tuia, propunând alocarea banilor 

pentru betonarea șanțurilor; 

 Dl. primar propune alocarea sumei de o sută mii lei pentru continuarea lucrărilor la Biserica 

Ortodoxă Răducăneni, astfel încât să se poată începe oficierea slujbelor. 

 Dl. Encuț Emil: 

- este de acord cu alocarea banilor pentru biserică, dar să nu mai fie alocați și în bugetul de anul viitor; 

- solicită informații despre investiția privind construirea și amenajarea grupurilor sanitare la liceu și 

constată necesitatea efectuării unor reparații curente la școli; 

- propune alocarea de bani pentru burse; 

- afirmă că au avut loc multe spargeri și furturi în ultima perioadă și propune ca poliția locală să 

patruleze împreună cu polițiști și jandarmi; 

- afirmă că scena din centrul localității este funcțională și momentan, nu este nevoie de o altă scenă. 

 Dl. Lupu Marcel: 

- solicită detalii referitoare la suma propusă pentru repararea troiței din centrul satului Răducăneni; 
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- afirmă că este absolut necesar efectuarea racordului la canalizare pentru multe gospodării din satul 

nou Răducăneni, afirmând cu s-a făcut și un proiect și un necesar estimativ, că foarte multe peroane 

doresc racordarea. 

 Dl. Radu Ion: 

- solicită ca proiectul tehnic privind betonarea drumului de la Bohotin să fie analizat în consiliul local 

astfel încât să se cunoască înainte detaliile lucrării; în același sens, insistă ca în primul rând să se 

realizeze racordurile la rețea de canalizare și să se curețe drumul de aluviunile depuse de-a lungul 

gardului bisericii. 

 dl. Gherghelaș Benedict: 

- propune găsirea unei soluții pentru captarea apelor pluviale din satul nou Răducăneni, pentru a se evita 

distrugerea drumului proaspăt asfaltat; 

- întreabă dacă nu se poate amâna cheltuirea banilor pentru achiziția de pubele, având în vedere că 

urmează a fi implementat proiectul consiliului județean și distribuite către populație pubelele primite 

deja prin acest proiect. 

 dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că firma care a executat lucrările de asfaltare în satul Răducăneni a solicitat la plată o cantitate 

de 400 mc de balast, ceea ce, în opinia dumnealui, este foarte mult;  

- propune constituirea unei comisii care să participe la toate fazele unei lucrări pentru a se evita 

discuțiile ulterioare. 

 În continuare, dl. viceprimar Ilie Viorel dă citire punct cu punct propunerilor privind achiziția de 

bunuri și lucrările propuse a fi realizate după ce vom primi banii și se va rectifica bugetul local. Lectura 

propunerilor are caracter consultativ, urmând ca acestea să devină obiective concrete odată cu adoptarea 

hotărârii privind rectificarea bugetului local.   

  

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.   
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