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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 8761/RG din 21.12.2016 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 21 decembrie 2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.     
 Domnul Aruștei Dumitru - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1497/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 
de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

1. Aprobare Act Adiţional nr. 15 la Act constitutiv și Act Adițional nr. 16 la Statut ARSACIS; 
2.Aprobare Act Adițional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

şi de canalizare încheiat între ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A. Iaşi; 
3. Aprobare rectificare buget local; 
4. Aprobare modificare Plan investiții pentru anul 2016; 

5. Aprobare clasificare ca drumuri de interes local, respectiv ca drumuri de exploatare, a două drumuri 
neclasificate, precum și pentru însușirea în domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatare ; 
6. Implementarea proiect „Amenajare drumuri de acces la exploatații agricole în comuna Răducăneni, j udețul 

Iași”, proiect cu finanţare din fonduri europene destinate dezvoltării rurale P.N.D.R. 2014-2020; 

7. Aprobare taxe şi impozite locale, precum şi taxe speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  
începând cu 01.01.2017; 

8. Aprobare înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei 
Răducăneni, județul Iași; 
9. Aprobare Plan ocupare funcții publice pentru anul 2017; 

10. Aprobare întocmire proiect tehnic și execuție lucrări de extindere a rețelei de canalizare în satele 
Răducăneni, Răducăneni Nord (Bazga) și Bohotin. 

 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. 8146/RG/2016 prin care primarul comunei propune 
adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Actului Adițional nr. 15 la Actul Constitutiv și a Actului 
Adițional nr. 6 la Statutul ARSACIS. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost 

prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 57.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8147/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Actului adițional nr. 17 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și 
APAVITAL. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în 

unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 58.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8686/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului local al comunei. Domnul Dumitru 
Claudiu, consilier în cadrul Compartimentului contabilitate prezintă în detaliu propunerea privind 
rectificarea. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 59.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8680/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 14/29.01.2016 a Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni, 

modificată și completată prin Hotărârea nr. 18/16.02.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni. 
Concret, modificarea se referă la suplimentarea fondurilor alocate investiției privind extinderea rețelei 



Pagina 2 din 3 

de apă în satul Roșu, urmare a modificării soluției tehnice.  Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre 

așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate  HOTĂRÂREA NR. 60. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8680/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca drumuri 

de exploatare a două drumuri neclasificate, precum și pentru însușirea în domeniul public al comunei a 
unor drumuri de exploatare. Domnul primar menționează că drumurile de exploatare vizate sunt 

identificate pentru a fi amenajate cu fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. 
Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate   
HOTĂRÂREA NR. 61. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8678/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri privind implementarea proiectului „Amenajare drumuri de acces la 

exploatații agricole în comuna Răducăneni, județul Iași”, finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în 
unanimitate  HOTĂRÂREA NR. 62. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8167/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor 

speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu data de 01.01.2017. Domnul Dumitru 
Claudiu menționează faptul că prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei se propune o 
majorare a anumitor taxe cu aproximativ 20%.  

Dl. Botezatu Neculai afirmă că propunerea din partea comisiei economice, pe care o conduce 
este ca nivelul taxelor să rămână același ca în anul 2016. 

Dl. Radu Ion afirmă că nu este de acord cu majorarea taxelor în anul 2017, că dorește atragerea 
de fonduri la bugetul local în baza proiectelor și nu prin creșterea taxelor locale. Domnul primar afirmă 
că plata cofinanțării proiectelor se face cu fonduri de la bugetul local. 

Dl. Cașcaval Ștefan întreabă ce sumă s-a încasat din colectarea taxelor și impozitelor anul 
trecut, aproximativ 3 mil. lei este răspunsul dat de dl. Dumitru Claudiu; dl. Cașcaval Ștefan afirmă că 

nu crede că dacă se măresc taxele se va mări și gradul de colectare a acestora. 
Dl. Chiciuc Neculai propune ca pentru colectarea taxelor și pentru informarea în termen a 

cetățenilor să se meargă „din ușă în ușă”, mai ales la persoanele în vârstă. 

Secretarul comunei constată că pentru aprobarea taxelor pentru anul 2017 sunt două propuneri: 
una a domnului primar, conform proiectului de hotărâre și cealaltă a domnului consilier local Botezatu 

Neculai, ca taxele să rămână la nivelul anului 2016. Se trece la procedura de vot deschis și se constată: 
1. La propunerea domnului primar – nici un vot „pentru”; 
2. La propunerea d-lui Botezatu Neculai – 13 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (Aruștei Dumitru 

și Livia Panțiru). 
 Prina urmare, cu 13 voturi „pentru”, Consiliul Local aprobă ca taxele în anul 2017 să rămână la 

nivelul anului 2016, sens în care se adoptă HOTĂRÂREA NR. 63. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8120/RG/2016 al viceprimarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân la nivelul Comunei Răducăneni, județul Iași. Dl. viceprimar afirmă că înființarea serviciului 
este o obligație prin lege și un prim pas în încercarea de a rezolva problema câinilor fără stăpân din 

comună. În urma procedurii de vot deschis, cu 14 voturi „pentru” și 1 abținere (dl. Alupoaei Mihai), 
Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă HOTĂRÂREA NR. 64. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8687/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 
2017. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate  

HOTĂRÂREA NR. 65. 

  Pentru proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8142/RG/2016 propus inițial de domnii consilieri 
Botezatu Neculai și Chiciuc Neculai, acesta din urmă renunțând la inițiativă prin adresa înregistrată sub 

nr. 8691/RG/2016, proiect referitor la „întocmire proiect tehnic și execuție lucrărilor de extindere a 
rețelei de canalizare în satele Răducăneni, Răducăneni Nord (Bazga) și Bohotin”, secretarul comunei 

dă citire unui raport de nelegalitate întocmit de către compartimentele de specialitate din cadrul 
instituției. În urma discuțiilor, domnul Botezatu Neculai, în calitate de inițiator, își retrage proiectul de 
pe ordinea de zi, afirmând că împreună cu secretarul comunei va întocmi și depune pentru următoarea 

ședință un nou proiect cu aceeași temă. 
 

 



Pagina 3 din 3 

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

Dl. Cașcaval Ștefan:  
- afirmă că proiectul privind extinderea rețelei de apă și de canalizare inițiat de dl. primar prin 

depunerea cererii la minister pentru finanțare să fie consultat și de dl. Botezatu neculai, asfel 

încât să fie un consens pe același obiectiv, practic.  
Dl.  Lupu Marcel: 

- întreabă dacă pentru recepția lucrărilor la drumuri este constituită o comisie?  
- întreabă cum s-a făcut achiziția de lemne de foc? 
- Afirmă că speră ca în proiectul de buget pentru anul 2017 să se regăsească și propunerile pe 

care le-a făcut prin adresa depusă la registratură. 
 Dl. Radu Cirpian: 

- întreabă dacă poliția locală este în subordinea directă a primarului comunei și dacă acesta a 
trasat ca sarcină polițiștilor locali să spună prin comună că „medicul veterinar închide 
piața”?  

- afirmă că poliția locală este folosită de către primar pentru a „pune presiune”. 
Dl. Radu Ion:  

- informează plenul despre activitatea sa în AGA ARSACIS și afirmă că APAVITAL nu are 
nicio investiție în comună în următorii ani;   

- afirmă că un potențial investitor a depus o cerere pentru concesionarea unui teren și nu a 

primit răspuns;  
- întreabă care este stadiul investiției privind betonarea celor 4 drumuri sătești?  

- afirmă că are o adresă prin care primarul comunei „păsuiește” un agent economic cu 300 
mil. lei, acțiune a primarului care este de natură penală; 

- afirmă că excavatorul primăriei nu poate fi închiriat, asta este tot de natură penală; 

Dl. Gherghel Petru: 
- afirmă că știe că sunt lucrări de reabilitare a rețelei electrice în zona Bazga, dar totuși 

întreabă când se va putea rezolva problema iluminatului public în acea zonă; 
- propune achiziția unei betoniere auto care să fie folosită pentru diverse lucrări de reparații 

curente la podețe, șanțuri, etc.  

- propune prezentarea raportul de activitate al primarului și viceprimarului, de la preluarea 
mandatului. 

Dl. Encuț Emil: 
- propune domnului primar să ceară sprijinul consilierilor locali în anumite domenii de 

activitate în care aceștia pot acorda sprijinul. 

    
      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.  
 

Precizăm că înregistrarea integrală a ședinței poate fi vizionată pe site-ul 
www.comunaraducaneni.ro , secțiunea hotărâri adoptate.  

 
 
 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                             ARUȘTEI DUMITRU                               

 
                                                                                                                                           Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  

http://www.comunaraducaneni.ro/

