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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 499 din 30.01.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 
 Încheiat astăzi 30 ianuarie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Axinte Petronela și Carp 
Liliana.  

 Domnul Viorel Ilie - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 
81/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 
supune spre aprobare plenului: 

a) stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta 
activități în folosul comunității, precum și aprobarea Regulamentului privind prestarea de activități în 

folosul comunității de către contravenienți; 
b) aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan, înființare cimitir pe 

teren proprietate situat în extravilan sat Isaiia, com. Răducăneni, T 104, NC 60749”; 

c) modificarea Hotărârii nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 
constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni; 

d) aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2015 de către beneficiarii de 
ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

e) aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor 

Comunei Răducăneni în anul 2015; 
f)  aprobarea modelului-cadru al ,,Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România 

în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației 

publice locale”; 
g) numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele 3 luni. 
  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. 166/RG/2015 al viceprimarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care 
contravenienții vor presta activități în folosul comunității, precum și aprobarea Regulamentului privind 

prestarea de activități în folosul comunității de către contravenienți. Consiliul Local aprobă proiectul de 
hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 1.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7008/RG/2014 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în 
intravilan, înființare cimitir pe teren proprietate situat în extravilan sat Isaiia, com. Răducăneni, T  104, 

NC 60749”. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 
unanimitate HOTĂRÂREA NR. 2. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 245/RG/2015 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni. 

Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 
HOTĂRÂREA NR. 3. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 324/RG/2015 al viceprimarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 2015 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. 4. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 323/RG/2014 al viceprimarul comunei  prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi 
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înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2015. 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. 354/RG/2015 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea modelului-cadru al ,,Acordului de cooperare cu 

Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin lege 
autorităților administrației publice locale”. 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. 64/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 
adoptarea unei hotărâri privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru următoarele 3 luni, respectiv pentru lunile februarie, martie și aprilie ale anului 
2015. După nominalizarea d-lui consilier local Ladan Dan Eugen și votul plenului, Consiliul Local 

aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 7. 

Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 
Dl. Petrea Valentin afirmă că sediul fostului dispensar din satul Bohotin, unde în prezent 

activează un medic de familie, nu este racordat la rețeaua de canalizare și propune ca, împreună cu 
acesta, să se găsească o soluție pentru a se efectua racordul, dată fiind importanța activității care se 

desfășoară în folosul oamenilor.  
Dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că, așa cum s-a discutat în ședințele anterioare, a încercat să facă un inventar al drumurilor care 

necesită reparații pentru a stabili niște priorități, dar a constatat că de fapt toate drumurile sunt afectate 
și nu se poate face o ierarhizare, afirmând în plus că după 2 ani de la terminarea mandatului fostei 

conduceri, drumurile mai trebuiau întreținute; 
- constată necesitatea efectuării de reparații la monumentul din centrul satului Răducăneni; 
- afirmă că parcul dendrologic a ajuns ca un izlaz comunal unde pasc animalele și că dacă nu s-a mai 

făcut nimic acolo, măcar să se întrețină ceea ce a rămas de la vechea conducere; 
- afirmă că beneficiarii de ajutor social care trebuie să presteze ore de muncă nu sunt coordonați și 

îndrumați așa cum ar trebui și solicită viceprimarului comunei să prezinte o listă cu toți beneficiarii de 
ajutor social.   
 Dl. Lupu Marcel: 

- afirmă că ar trebui găsită o sursă de finanțare pentru plata unei firme specializate care să ridice câinii 
fără stăpân; 

- afirmă că dumnealui a identificat anumite drumuri care au nevoie urgentă de reparații, dar nu știe 
suma alocată în acest scop pentru a putea stabili niște priorități; 
- întreabă ce se întâmplă cu pășunea comunală, având în vedere că actualul contract de arendă expiră și 

că nu mai este mult până când animalele vor ieși la păscut;  
 Dl. Encuț Emil afirmă că este obligatoriu să fie alocați bani pentru construirea grupului sanitar 

la liceu, iar pentru faptul că bani au fost alocați și anul trecut și nu s-a făcut absolut nimic cineva trebuie 
să-și asume răspunderea. 
 

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.   
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