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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 509 din 25.01.2013 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 25 ianuarie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă  13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc Axinte Petronela şi Coca Codrianu.  

 Domnul Aruştei Dumitru - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 49/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Ratificarea Dispoziţiilor Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 2404/2012 şi cu nr. 2515/2012 privind 

rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012; 

2) Aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei 

Răducăneni în anul 2013; 

3) Aprobarea Planului de lucrări care vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform Legii 

416/2001; 

4) Stabilirea nivelului taxelor şi impozitelor pentru anul 2013; 

5) Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionale al Centrului de zi „Trestiana”; 

6) Aprobarea modificării şi completării H.C.L. Răducăneni nr. 48/2012 pentru aprobarea unor reglementări 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 

Răducăneni; 

7) Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru următoarele 3 

luni. 

8) SE PROPUNE SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI iniţială cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asocierii Comunei Răducăneni cu parteneri publici, privaţi şi cu organizaţii din societatea civilă, în vederea 

constituirii Asociaţiei „Dealurile Bohotinului” de tip Grup de Acţiune Locală. 

9) Petiţii şi interpelări, punct al ordinii de zi la care este invitat domnul Mihai Alupoaie – preşedinte al 

Asociaţiei crescătorilor de ovine şi bovine Răducăneni pentru a prezenta o dare de seamă referitoare la 

derularea contractului de arendă ce are ca obiect păşunea comunală.  

  Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi, inclusiv propunerea de suplimentare. 

 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. 184/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru ratificarea Dispoziţiilor Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 2404/2012 

şi cu nr. 2515/2012 privind rectificarea bugetului local. După explicarea celor două rectificări de către dl. 

Dumitru Claudiu – referent în cadrul Compartimentului contabilitate, Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 1.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 185/2013 al viceprimarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 2013 de către 

beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Domnul Emil 

Encuţ – preşedinte al comisiei de administraţie publică din cadrul consiliului local, constată în plan sunt 

lucrări care urmează a fi efectuate pe islazul comunal şi care de fapt ar trebui efectuate de către asociaţia 

care are islazul în arendă. După radierea acestor lucrări din proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 2.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 186/2013 al viceprimarul comunei  prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea 

localităţilor Comunei Răducăneni. La fel ca la adoptarea Hotărârii nr. 2 de mai sus, se radiază lucrările care 

ar trebui executate pe islazul comunal, iar Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 3. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 256/2013al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri cu privire la nivelul taxelor şi impozitelor locale care se vor aplica în Comuna 

Răducăneni în anul 2013, mai exact se propune păstrarea acestui nivel ca 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 cu nr. 351/2013 primarul comunei propune adoptarea unei hotărâri 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi „Trestiana”. Consiliul 

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

5. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 125/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 48/2012 pentru aprobarea unor 

reglementări privind organizarea şi funcţionarea S.V.S.U. Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de 

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

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 187/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă a C.L. pentru următoarele 3 luni. Consiliul 

Local aprobă proiectul de hotărâre nominalizând-o pe doamna Axinte Petronela şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 7.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 383/2013 al primarul comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea asocierii Comunei Răducăneni cu parteneri publici, parteneri 

privaţi şi cu organizaţii aparţinând societăţii civile, în vederea constituirii Asociaţiei „Dealurile 

Bohotinului” de tip Grup de Acţiune Locală. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 8.   

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

 Dl. Primar Mihai Irimia informează plenul despre clauzele contractuale prevăzute în contractul de 

închiriere a fostului sediu al CAP Bohotin, contract încheiat în anul 2008 şi care prevede că 

investiţiile efectuate de către chiriaş se scad din valoarea chiriei datorate bugetului local; pentru 

verificarea lucrărilor efectuate se propune ca domnul primar împreună cu unul sau mai mulţi 

consilieri locali să verifice la faţa locului lucrările efectuate;  

 Se dă cuvântul d-lui Mihai Alupoaie care, în calitate de preşedinte a Asociaţiei crescătorilor de 

animale din Comuna Răducăneni,  prezintă darea de seamă referitoare la derularea contractului de 

arendă care are ca obiect păşunea comunală; pentru transparenţă, constatare şi corecta informare a 

locuitorilor comunei, dl. Radu Ion propune ca un grup de consilieri locali, care să cuprindă toate 

partidele politice reprezentate în consiliul local, să participe voluntar la recepţia lucrărilor efectuate 

pentru buna administrare a păşunii şi pentru ameliorarea calităţii islazului comunal.  

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,   

 

                                            DUMITRU ARUŞTEI 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


