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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 1209/RG din 29.02.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 29 februarie 2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă toți consilieri locali aflaţi în funcţie.    

 Domnul Slădaru Dorin - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 295/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Aprobarea încheierii contractului de administrare a fondului forestier aflat în proprietatea 

Comunei Răducăneni; 

2. Rectificarea bugetului local al comunei; 

3. Aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a 

situațiilor identificate, precum și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.  

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. 1043/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

darea în administrare, în regim silvic, a fondului forestier aflat în proprietatea publică a comunei către 

Direcția Silvică Iași, prin Ocolul Silvic Răducăneni. În susținerea proiectului de hotărâre, domnul 

primar afirmă că, până la elaborarea amenajamentului silvic, administrarea pădurii se va rezuma strict 

la activitatea de pază, urmând ca ulterior să se stabilească toate activitățile silvice în funcție de 

obligațiile impuse prin amenajament, inclusiv bugetul final. 

Domnul Encuț Emil propune să nu se semneze contractul de administrare până nu-i gata 

amenajamentul și să se facă la nivelul primăriei un compartiment care să răspundă de pădure. 

Domnul Botezatu Neculai afirmă că administrarea pădurii prin ocol este obligatorie, conform 

legii și trebuie semnat contractul. 

În urma procedurii de vot deschis, cu doar 9 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre este respins.  

Au votat „împotrivă”: Axinte Petronela, Encuț Emil, Fechete Claudiu, Eugen Ladan, Lupu 

Marcel, Radu Ion.  

Au votat „pentru”: Aruștei Dumitru, Botezatu Neculai, Carp Liliana, Gherghelaș Benedict, Ilie 

Viorel, Matei Dumitru, Petrea Valentin, Slădaru Dorin și Trifan Constantin.   

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1015/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru rectificarea bugetului local al comunei. Consiliul local aprobă 

proiectul așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 20.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1011/RG/2015 al primarul comunei  prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru Aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a 

beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate, precum și de acordare a tichetelor sociale pentru 

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

HOTĂRÂREA NR. 21. 

 

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

 Dl. Encuț Emil: 

- afirmă că lucrările de tăiere a spinilor de pe marginea drumui spre Roșu au creat unele nemulțumiri în 

rândul oamenilor, că arbuștii tăiați aveau și rol de protecție împotriva hoților, și legat de aceasta 

întreabă unde a ajuns materialul lemnos rezultat? 

- întreabă dacă activitatea de curățare a șanțurilor adiacente drumului național este în sarcina primăriei 

și propune ca oamenii beneficiari de ajutor social să fie folosiți pentru alte lucrări; 



Pagina 2 din 2 

- solicită d-lui primar documentul prin care, așa cum a afirmat, banii neutilizați pentru zilele comunei în 

anul 2015 sunt rămași pentru a fi cheltuiți în același scop anul 2016; 

- afirmă că poliția locală ar trebui să patruleze să păzească pădurea. 

 Dl. Petrea Valentin afirmă că lucrările de betonare pe drumul propus în satul Bohotin s-ar 

realiza de fapt doar pe trei sferturi și nu până la intersecția cu drumul județean, asta din cauza că 

porțiunea finală este de fapt un drum de exploatare; propune plenului găsirea unei soluții ca betonarea 

să se facă până la drumul județean așa cu de fapt este și normal. 

 Dl. Fechete Claudiu:  

- solicită actualizare ceasului electronic din centrul localității; 

- constată că o bancă din centru este ruptă și solicită repararea; 

- propune viceprimarului continuarea lucrărilor la monumentul din centrul satului, dat fiind faptul că 

timpul este favorabil. 

 Dl. Trifan Constantin ridică problema pășunatului oilor pe izlaz, activitate începută de oieri, dar 

care este dăunătoare islazului, mai ales pentru crescătorii de vaci, acestea nemaiavând ce să pască în 

urma oilor. 

 Dl. Radu Ion: 

- afirmă că ar trebui continuate lucrările la drumul betonat început anul trecut în Bohotin, precum și 

lucrările de canalizare; 

- afirmă că viceprimarul își permite să facă lucrări care nu sunt aprobate de consiliul local, printre care 

și tăieri de nuci și alți pomi din curțile oamenilor; 

- solicită d-lui Matei Dumitru, acesta în calitate de responsabil cu activitatea echipei de fotbal, să 

prezinte cum s-au cheltuit banii alocați în acest scop în anul 2015. 

 Dl. Lupu Marcel: 

- constată necesitatea montării unor tuburi la intrarea în unele gospodării pe drumul spre satul Roșu; 

- afirmă că pe unele trotuare amenajate cu pavele, sunt porțiuni care ar trebui completate; 

- propune și amenajarea de trotuare la drumul propus pentru betonare din Răducăneni; 

- întreabă când se va amenaja stație de autobuz în Răducăneni pentru sensul spre Huși? 

- întreabă despre distribuția pubelelor pentru compost, când se va realiza și în ce mod? 

 Dl. Slădaru Dorin afirmă că arborii din jurul stadionului sunt un pericol public, fiind foarte 

uscați. 

 Dl. Ilie Viorel: 

 - afirmă că tăierea spinilor de pe marginea drumului spre Roșu s-a făcut la solicitarea cetățenilor, 

pentru că drumul era permanent ud și pentru că lucrările s-au efectuat pe domeniul public; 

- pentru șanțurile adiacente drumului național, lucrările de curățare se fac an de an; 

- speră ca lucrările de reparații la monumentul din centru să fie gata până la paștele catolic; 

- afirmă că se vor face înștiințări crescătorilor de oi ca să nu mai pășuneze; 

- afirmă că se continuă distribuirea pubelelor în comună. 

 Dl Oprea, participant la ședință, locuitor al satului Bohotin: 

- spune că din luna noiembrie nu s-a mai lucrat la drumul betonat anul trecut în satul Bohotin, cu toate 

că se putea; 

- afirmă că domnul viceprimar i-a promis personal pubele, dar nu i-au fost aduse;  

- afirmă că la școala Bohotin au fost tăiate lemne, cele groase au fost luate de un cetățean, dar cele 

subțiri stau și acum împrăștiate.     

      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,   

 

                               SLĂDARU DORIN                               
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