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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 30 ianuarie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.  

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

64/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Ratificarea Dispoziţiei nr. 2133/2011 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului 

local . 

2) Adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2012 

3) Aprobarea Planului de investiţii al Comunei Răducăneni pentru anul 2012. 

4) Aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor comunei în anul 

2012. 

5) Aprobarea Planului de lucrări care vor fi executate în anul 2012 de către beneficiarii de ajutor social 

conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  

6) Stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 

categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii. 

7) Aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi 

de canalizare încheiat între ARSACIS şi SC APAVITAL SA. 

8) Aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS. 

9) Aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării prin atribuire directă către 

„Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Bovine Răducăneni” a pajiştii Comunei Răducăneni. 

10) 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 14 decembrie 2011, al cărui conţinut este aprobat în unanimitate. 

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 117/2012 al primarului comunei prin care se propune 

Consiliului Local ratificarea Dispoziţiei cu nr. 2133/2011 a primarului comunei privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2011. Domnul primar explică de ce a fost necesar emiterea dispoziţiei. Consiliul 

local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 1.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6889/2011 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea bugetului local al comunei pe anul 2012. După expunerea d-lui primar referitoare la alocările 

bugetare, d-l Gherghel Petru întreabă de ce suma alocată pentru cap. sport, respectiv pentru echipa de 

fotbal este aşa de mare, mai exact de 60.000 lei. Dl. Gherghel afirmă că sunt 5.000 lei lunar, că „unii dintre 

jucători îşi cumpără singuri ghete”  şi propune reducerea cu 15.000 lei care pot fi întrebuinţaţi în alte 

scopuri, de exemplu pentru biserici. Dl. primar explică cum au fost cheltuiţi banii alocaţi în anul 2011. Dl. 

Gherghel afirmă că nu votează alocarea sumei prevăzută în proiectul bugetului local pentru echipa de 

fotbal.  

Dl. Gherghelaş Benedict afirmă că nu a observat suma necesară realizării proiectului integrat în 

zona Trestiana; dl. primar afirmă că suma a fost deja alocată încă de anul trecut în contul special destinat 

finanţării proiectului. 

   Dl. Ladan Eugen întreabă dacă suma de 80.000 lei pentru pază este doar pentru plata firmei care 

execută activitatea de pază la nivelul comunei, în opinia dumnealui suma fiind prea mare; dl. primar afirmă 

că valoarea contractului de pază este de 62.000 lei fără TVA; dl. Lupu Lucian afirmă că banii daţi pentru 

firma de pază sunt prea mulţi, societatea câştigând un profit estimat de aproximativ 50%. 

În urma procedurii de vot deschis, s-au înregistrat 10 voturi „pentru”. Domnii consilieri Gherghel 

Petru, Lupu Lucian şi Ladan Eugen, care nu au votat „pentru”, afirmă că ei sunt de acord cu bugetul dar 

mai puţin cu, banii alocaţi pentru echipa de fotbal şi pentru paza comunei.  

Cu majoritatea necesară, Consiliul local aprobă bugetul local al comunei pe anul 2012 aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă  HOTĂRÂREA NR. 2. 
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 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 210/2012 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2012 în Comuna Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul 

de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 3.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 269/2012 al viceprimarului comunei prin care propune 

aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei 

Răducăneni în anul 2012. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 4.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 270/2012 al viceprimarului comunei prin care propune 

aprobarea Planului de lucrări care vor fi executate în anul 2012 de către beneficiarii de ajutor social 

conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 5. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 271/2012 al viceprimarului comunei prin care propune 

stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 

categoriile de nuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii. Consiliul local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 6.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 94/2012 al primarului comunei prin care se propune aprobarea 

modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

încheiat între ARSACIS şi APAVITAL, conform Actului adiţional nr. 7 la contractul de delegare. 

Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 7.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 93/2012 al primarului comunei prin care se propune aprobarea 

Actului adiţional nr. 4 la Actul constitutiv şi la Statutul ARSACIS. Consiliul local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 8.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 93/2012 al primarului comunei prin care se propune aprobarea 

întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării pajiştii Comunei Răducăneni. Consiliul 

local aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 9.  

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

 Dl. Gherghel Petru: 

- întreabă dacă maşina instituţiei stă în curtea primăriei noaptea; dl. primar spune că este posibil ca şoferul 

să fi plecat de 2-3 ori cu maşina acasă pentru că la a lui nu  mai are baterie;  

- afirmă că multe persoane au spus că maşina stă în curtea şoferului, ceea ce nu este corect, maşina să stea 

la primărie pentru că ea aparţine instituţiei şi funcţionarea ei se plăteşte din banii tuturor contribuabililor; 

 Dl. Radu Ion:  

- propune un moment de reculegere în memoria d-ui profesor Silion Pompiliu; 

- propune ca o sală de clasă din cadrul Liceului Răducăneni să poarte numele profesorului Silion Pompiliu, 

precum şi acordarea post-mortem a titlului de cetăţean de onoare al comunei; toată lumea este de acord cu 

propunerile; 

 Dl. Scriitoru Gheorghiţă: întreabă dacă sunt fonduri pentru execuţia unor noi rampe de colectare a 

deşeurilor, pentru că ar fi necesare; 

 Dl. Augustin Ioan: propune ca propune ca preşedintele asociaţiei crescătorilor de animale din 

Răducăneni să fie chemat şi întrebat câte oi sunt din celelalte comune care pasc pe islazul nostru;  

 Dl. Gherghelaş Benedict: întreabă cum sunt alocaţi pe trimestre banii pentru Biserica Catolică; dl. 

primar îi răspunde. 

 

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 
                                 Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Secretarul comunei 

                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin  

 


