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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
Nr. 5337/RG din 25.08.2016 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 25 august 2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 12 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Aruștei Dumitru, Radu Ciprian 

și Roca Ioan.    

 Domnul Alupoaei Mihai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 897/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

1. Aprobarea transformării a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;  

2. Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei și în administrarea Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni a terenului în suprafață de 23.248 mp aflat în intravilanul satului 

Răducăneni, teren identificat conform Cărții Funciare nr. 60741 UAT Răducăneni;  

3. Aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent terenului în suprafață de 23.248 mp 

aflat în domeniul public al comunei Răducăneni, în vederea lotizării și concesionării pentru construirea 

de locuințe; 

4. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare 

drumuri de interes local în comuna Răducăneni, județul Iași”. 

 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. 5202/RG/2016 prin care primarul comunei propune 

adoptarea unei hotărâri pentru transformarea a două funcţii publice de execuție vacante din cadrul Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, respectiv funcția publică de execuție vacantă de inspector, 

clasa I, grad profesional asistent în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant și 

funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în funcția publică de referent, clasa III, 

grad profesional asistent. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 44.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu 4969/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul privat al Comunei Răducăneni în domeniul 

public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a 

imobilului – teren intravilan sat Răducăneni, în suprafață de 23.248 m.p., înscris în Cartea Funciară 

nr. 60741 UAT Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 45.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. nr. 5081/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.), în vederea 

parcelării și concesionării pentru construirea de locuințe, pentru suprafața de teren de 23.248 m.p., 

domeniu public, teren amplasat în intravilan sat Răducăneni, Tarlaua 22, Parcela 618 și înscris în 

Cartea Funciară nr. 60741 UAT Răducăneni. 

Domnul Botezatu Neculai afirmă că nu este identificată sursa de finanțare pentru întocmirea 

PUZ-ului și că ar trebui identificate și alte proiecte pentru grupuri țintă cum ar fi tinerii sau rromii. În 

urma procedurii de vot deschis, cu 9 voturi „pentru” și 3 abțineri (Botezatu Neculai, Gherghel Petru și 

Radu Ion) proiectul de hotărâre este aprobat și se adoptă HOTĂRÂREA NR. 46. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5266/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în 

comuna Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Domnul Radu Ion afirmă că același 

proiectant a realizat și proiectul tehnic pentru betonarea drumului din satul Bohotin și că soluțiile 
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propuse nu au fost dintre cele mai bune, de aceea se va abține de la votarea acestui proiect de hotărâre. 

În urma procedurii de vot deschis, cu 11 voturi „pentru” și o abținere (Radu Ion) proiectul de hotărâre 

este aprobat și se adoptă HOTĂRÂREA NR. 47. 

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

Dl. Lupu Marcel: 

- propune amenajarea unui trotuar în satul Isaiia, precum și amenajarea stației de autobuz din aceeași 

localitate pe alt amplasament, vis-a-vis de magazinul sătesc de la drumul național; 

- insistă pe necesitatea realizării lucrărilor privind canalizarea înainte de betonarea/asfaltarea 

drumurilor.   

Dl. Gherghel Petru: 

- nu dorește invitarea la ședințele consiliului local a persoanelor recalcitrante și cu un limbaj vulgar; 

- propune ca pentru circulația căruțelor și tractoarelor, mai ales că se apropie campania de toamnă, să se 

amenajeze un drum paralel cu drumul național, mai exact pe la sediul APIA și până în satul Bohotin; 

- solicită o situați cu toți cei care au închiriat/concesionat spații în piață și cine plătește utilitățile pentru 

aceștia?; 

- întreabă cine plătește utilitățile pentru locuințele construite vis-a-vis de parcul din satul Răducăneni?; 

- solicită atașarea proiectelor de hotărâre odată cu convocatorul trimis pentru semnare; 

- propune schimbarea sediului actual al SMURD acolo unde a fost înainte, iar spațiul actual să fie 

utilizat ca locuință și în aceeași ordine de idei constată ca fostul apartament în care a funcționat Clubul 

Copiilor, precum și apartamentul în care a locuit d-na Bișog Maria nu au o destinație clară și precisă; 

- solicită o situație cu plata redevenței a celor care au o concesiuni pentru locuințe; 

- roagă colegii ca pe timpul ședințelor de consiliu să-și închidă telefoanele. 

 Dl. Botezatu Georgel propune văruirea Căminului Cultural și amenajarea acestuia măcar un pic, 

de fațadă;       

Dl. Radu Ion 

- afirmă că are cunoștință că în localitatea Moțca s-a reușit intrarea în legalitate  cu o situație similară cu 

cea de la noi referitoare la casele construite de rromi și se oferă ca alături de reprezentantul primăriei să 

se deplaseze acolo pentru a identifica soluția;  

- afirmă că s-a interesat și că nu este nici un plan al sc APAVITAL pentru realizarea extinderii rețelei 

de canalizare pe drumul nou betonat în satul Bohotin; 

- afirmă că primarul are un comportament abuziv, că i-a reziliat contractul de concesiune fără notificare, 

fără somație. 

Dl. Encuț Emil:  

- întreabă primarul dacă organizează manifestări cu ocazia zilelor comunei și care sunt acestea?; 

- propune restricționarea circulație căruțelor după o anumită oră; 

- propune invitarea poliției, a poliției de frontieră, a jandarmeriei, care, împreună cu poliția locală să 

realizeze echipe mixte de patrulare;  

- afirmă că la Școala Generală nr. 2 ar fi nevoie de dale betonate, fiind noroi în curtea interioară;  

- solicită sprijinul consilierilor locali pentru a identifica problemele cu iluminatul public; 

- propune verificarea tuturor contractelor care au ca obiect închirierea de locuințe sociale, să se vadă 

cine mai are dreptul la aceste locuințe, cine mai îndeplinește condițiile legale pentru a locui în astfel de 

locuințe;  

- își oferă disponibilitatea de a merge împreună cu dl. Radu Ion la Moțca pentru a rezolva probleme 

rromilor.   

 În continuare iau cuvântul câțiva dintre cetățenii comunei prezenți la ședință.  

 În final, primarul comunei răspunde interpelărilor. (a se vedea și înregistrarea video a ședinței 

atașată). 
      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,   
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