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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 decembrie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Matei Dumitru 

şi Gherghel Petru. 

 Domnul Rotariu Vasile - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

2028/2011 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Rectificarea bugetului local al comunei.  

2) Trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni a unor spaţii pietonale şi trotuare din localitatea Răducăneni.  

3) Aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare şi spaţii 

pietonale în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”.  

4) Însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni. 

5) Petiţii şi interpelări. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 În continuare secretarul comunei dă citire procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local 

din data de 16 nov. 2011, al cărui conţinut este aprobat în unanimitate. 

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6659/2011 al primarului comunei prin care se propune 

Consiliului Local rectificarea bugetului local al comunei. Domnul primar explică propunerile privind 

realocarea unor fonduri; la solicitarea reprezentantului Comisiei de administraţie publică, domnul 

Augustin Damian, domnul primar explică mai în detaliu alocarea sumei de 10.000 lei pentru Liceul 

Teoretic Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 69.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6554/2011 al primarului comunei prin care se propune 

trecerea în domeniul public al comunei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a 

unor spaţii pietonale şi trotuare din localitatea Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 70. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6595/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare şi spaţii 

pietonale în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”. Domnul Radu Ion afirmă că nu ar mai 

fi necesar un proiect tehnic, „prea multe hârtii” şi explică cum s-a realizat o lucrare similară Tomeşti şi 

Prisăcani. Tot domnul Radu Ion afirmă că este de acord cu realizarea investiţiei dar cu oameni sau firme 

din comuna noastră. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 71.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6437/2011 al primarului comunei prin care propune însuşirea 

variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni. Consiliul local alege varianta finală a 

stemei comunei Răducăneni, aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 

72.  

Ordinea de zi fiind epuizată se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

 Dl. Gherghelaş Benedict: 

- afirmă că s-a solicitat o situaţie privind contractele de concesiune şi de închiriere, mai exact cu datoriile 

la bugetul local şi că această situaţie nu a fost prezentată consiliului local; 

- întreabă dacă există o situaţie clară a terenului agricol aflat la dispoziţia primăriei, ştiindu-se faptul că au 

fost titluri de proprietate eliberate „la 5000 mp”, care mai apoi au fost invalidate; în aceeaşi ordine de 

idei, domnul Augustin Ioan prezintă plenului o situaţie a unor terenuri agricole, afirmând că în calitate de 

viceprimar la timpul respectiv a participat la punerea în posesie; 

- solicită ca funcţionari din cadrul primăriei să prezinte plenului atât datoriile la bugetul local în baza 

contractelor de concesiune şi de închiriere cât şi terenurilor fără proprietar aflate la dispoziţia primăriei.  

 Dl. Radu Ion:  
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- afirmă că din suma de alocată Parohiei Ortodoxe Răducăneni la începutul anului, acesta nu a primit nici 

un leu şi propune ca măcar 10.000 lei să-i fie repartizaţi; dl. primar remarcă lipsa totală de implicare a 

preotului în rezolvarea propriilor probleme vis-a-vis de edificarea bisericii din Răducăneni; 

- revine la problema realizării gropii necesare stingerii varului necesar pentru amenajarea interiorului 

Bisericii Ortodoxe din Răducăneni, iar în urma discuţiilor se stabileşte ca a doua zi, împreună cu 

viceprimarul, să demareze activitatea de  pentru amenajarea gropii; 

- propune plenului reluarea furnizării curentului electric în apartamentul ocupat de către familia  doamnei 

Ciubotariu Crina; dl. primar afirmă că el nu semnează nici o hârtie referitoare le apartamentul menţionat 

atât timp cât acesta este ocupat ilegal de către Ciubotariu Crina şi aşteaptă hotărârea instanţei 

judecătoreşti.  

 Dl. Scriitoru Gheorghiţă: informează pe viceprimar despre depozitarea unor deşeuri într-un loc 

neautorizat şi îi propune acestuia ridicarea imediată a deşeurilor pentru a evita extinderea.  

 

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,   

 

                                             ROTARIU VASILE 
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Secretarul comunei 
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