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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 1004 din 27.02.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 27 februarie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă 12 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Ailieseii Ion, Botezatu 

Neculai și Carp Liliana.  

 Domnul Eugen Ladan - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 178/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

1. aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum şi casarea unor bunuri 

(mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar); 

2. aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei 

Răducăneni pentru anul școlar 2015 – 2016; 

3. atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni; 

4. aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Comunei Răducăneni; 

5. aprobarea Actului adițional nr. 13 la Statut ARSACIS. 

  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. 459/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni, precum și 

casarea unor bunuri, obiecte de inventar și mijloace fixe. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 10.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 712/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat 

de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2015 – 2016. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 11. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6785/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni. Consiliul 

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

NR. 12. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 852/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Comunei 

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

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 13. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 931/RG/2015 al primarul comunei  prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Actului Adițional nr. 13 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. 14. 

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

Dl. Encuț Emil: 

- propune demararea acțiunii de reparare a drumurilor și, în acest scop, să se facă o selecție de oferte 

pentru achiziția celui mai ieftin balast; 

- propune să se organizeze, la nivel de comună, o acțiune de curățenie generală; 

 Dl. Lupu Marcel: 

- propune ca cetățenii care vor să se racordeze la rețeaua de canalizare să fie sprijiniți de primărie prin 

efectuarea de săpături mecanizate și chiar cu achiziția de materiale; 

- întreabă când va începe execuția lucrărilor privind asfaltarea drumului de la Biserica Catolică la 

U.M.S., dl. primar răspunzând că la sfârșitul lunii aprilie;   
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Dl. Petrea Valentin: 

- propune să se facă un alt program pentru iluminatul public, dat fiind faptul că pe timpul nopții prea 

mult este întrerupt; 

- afirmă că polițiștii locali ar trebui să se vadă în toate satele comunei și nu doar în centrul satului 

Răducăneni. 

 Dl. Aruștei Dumitru întreabă dacă s-au recuperat din datoriile mari ale firmelor care au închirieri 

sau concesiuni; 

  Dl. Radu Ion: 

- propune prelungirea cu încă 2 luni a termenului în care contribuabilii pot plăti taxe locale beneficiind 

de bonificația de 10%, dat fiind faptul că în primele 2 luni ale anului nu s-au încasat taxe din cauza 

problemelor cu soft-ul existent; dl. primar îi răspunde că este de acord, dar trebuie identificată calea 

legală pentru un proiect de hotărâre; 

- propune ca înainte de reabilitarea drumului de la Bohotin să se introducă rețeaua de canalizare; 

- propune întocmirea și aprobarea unor contracte-cadru de închiriere și concesiune astfel încât clauzele 

contractuale să fie aceleași pentru toată lumea; 

Dl. Fechete Claudiu: 

- întreabă despre plata ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social; dl. 

primar îi răspunde că plata ar trebui să se facă din bugetul local și cum nu sunt fonduri, se va aștepta 

până la o rectificare bugetară; 

  

 

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,   

 

                                           DAN EUGEN LADAN                       
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