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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 540/RG din 29.01.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

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

la care participă toți consilieri locali aflaţi în funcţie.    

 Domnul Radu Ion - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

219/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

a) Încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Codrianu Coca; 

b) Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Trifan Constantin; 

c) Însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni; 

d) Ratificarea Dispoziției nr. 1368/03.12.2015 a Primarului Comunei Răducăneni privind 

rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015;  

e) Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării 

votului în Adunarea Generală a A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei 

Gherăiești, județul Neamț la A.R.S.A.C.I.S.; 

f) Împuternicirea domnului Ilie Viorel, viceprimarul Comunei Răducăneni, de a înlocui, atunci 

când este cazul, reprezentantul legal al Comunei Răducăneni la ședințele Adunării Generale a 

A.D.I.S.; 

g) Aprobare Plan lucrări ce urmează a fi executate în anul 2016 de către beneficiarii de ajutor 

social; 

h) Aprobare program de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei 

Răducăneni în anul 2016;  

i) Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele 3 luni; 

j) Aprobarea organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei 

Răducăneni pentru anul școlar 2016 – 2017;  

k) Aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Răducăneni în domeniul privat al acesteia, 

în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a construcției cu funcțiunea de Cămin Cultural;  

l) Aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 1.114.295,19 lei înregistrat la secțiunea 

de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, din disponibilul bugetului local;  

m) Adoptarea bugetului local al Comunei Răducăneni pentru anul 2016; 

n) Aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni; 

o) Stabilirea cuantumului unor indemnizații acordate membrilor Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al Comunei Răducăneni. 

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. 24/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune a 

se lua act de demisia doamnei Codrianu Coca din funcția consilier local și a se declara vacant locul de 

consilier ocupat de aceasta. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 1.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7599/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru validarea mandatului de consilier local pentru domnul Trifan 

Constantin, membru al Partidului Social Democrat. După citirea procesului verbal al comisiei de 

validare, prin care se constată că sunt îndeplinite condițiile de validare, consiliul local aprobă proiectul 
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așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 2. Domnul Trifan Constantin 

depune jurământul și intră în exercitarea mandatului.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6872/RG/2015 al primarul comunei  prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei 

Răducăneni, respectiv varianta cu nr. 11 dintre cele propuse. 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. 26/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru ratificarea Dispoziției nr. 1368/03.12.2015 a Primarului Comunei 

Răducăneni privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015. 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. 7580/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei 

Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea 

de aderare a Comunei Gherăiești, județul Neamț la A.R.S.A.C.I.S. Consiliul local aprobă aderarea și 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 5. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 282/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru împuternicirea domnului Ilie Viorel, Viceprimarul Comunei 

Răducăneni, de a înlocui, atunci când este cazul, reprezentantul legal al Comunei Răducăneni la 

ședințele Adunării Generale a A.D.I.S. 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. 69/RG/2016 al viceprimarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 

2016 de către beneficiarii de ajutor social. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 7. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 70/RG/2016 al viceprimarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea și 

înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2016. Consiliul Local aprobă proiectul de 

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

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 25/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea și acceptarea domnului consilier Slădaru 

Dorin, Consiliul Local adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 9. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 357/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2016 – 2017. 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. 360/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Răducăneni 

în domeniul privat al acesteia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a construcției cu funcțiunea 

de Cămin Cultural. Domnul Encuț Emil afirmă că dorește demolarea doar atunci când se va aproba 

finanțarea pentru realizarea unei construcții noi. După procedura de vot deschis, cu 12 voturi „pentru” 

și 3 voturi „împotrivă” (Encuț Emil, Lupu Marcel și Radu Ion), Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 11. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 360/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 

1.114.295,19 lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, din disponibilul 

bugetului local. 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. 475/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea utilizării sumei de 945,00 mii lei, din disponibilul 

bugetului local înregistrat la finele anului 2015, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de 

dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2016, precum și pentru adoptarea bugetului local 

pentru anul 2016.  

Dl. Radu Ion: 

- propune alocarea unor sume mai mari față de cele care sunt prevăzute în buget, pentru parohiile din 

comună, banii să fie luați de la investiții, concret propune renunțarea la betonarea unui drum din satul 

Bohotin și alocarea sumelor după cum urmează: 100 mii lei – Parohia Bazga, 100 mii lei Parohia 
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Ortodoxă Răducăneni, 100 mii lei Parohia Bohotin, 50 mii lei Parohia Catolică Răducăneni, 30 mii lei 

parohia Roșu și 30 mii lei Parohia Isaiia. Amendamentul este supus la vot, dar cu doar 3 voturi 

„pentru”, este respins.  

 Dl. Encuț Emil: 

- afirmă că este de acord cu propunerea d-lui Radu Ion pentru alocarea unor sume mai mari pentru 

parohii; 

- afirmă că sunt prevăzute 3 modernizări de drumuri în satul Bohotin, dar nuciunul în Bazga, Roșu sau 

Isaiia și propune să se facă și la Roșu și la Isaiia; 

- întreabă de ce nu au fost chemații consilierii înainte de întocmirea bugetului, chiar și preoții ar fi putut 

fi consultați în anumite probleme; 

- afirmă că dorește ca autoturismul propus a fi achiziționat în anul 2016 să fie repartizat poliției locale; 

- afirmă că in fiecare zi „se blochează” un agent al poliției locale pentru a da numere de ordine pentru 

SPCLEP, ceea ce nu este bine, și propune ca un funcționar să facă acest lucru; 

- propune să se acorde banii pentru norma de hrană cuvenită membrilor poliției locale; 

- propune renunțarea la cele două drumuri paralele cu drumul național din satul Bohotin propuse a fi 

betonate și să se facă unul la Roșu și unul la Isaiia. 

 Dl. Lupu Marcel: 

- întreabă iarăși despre extinderea rețelei de canalizare în satul nou Răducăneni; 

- propune să se facă un drum și în satul Roșu; 

- întreabă de ce nu s-au prevăzut bani în buget pentru relocarea scenei; 

 Dl. Matei Dumitru: 

- afirmă că proiectele de hotărâre, atât bugetul cât și investițiile, propuse de primar sunt realiste și 

corecte și constată și necesitatea obținerii unor fonduri din proiecte pentru a se putea realiza mai mult 

decât cu banii proprii din bugetul local. 

 Dl. Trifan Constantin reclamă faptul că există un drum în satul Roșu care este practic 

impracticabil, „nici măcar cu căruța nu se poate circula”; 

 D-na Axinte Petronela reclamă tot situația drumurilor din satul Roșu, dar propune și ca din cei 

20 mii lei propuși a fi alocați Parohiei Bohotin în bugetul inițial, să se aloce 10 mii lei Bisericii 

Trestiana. 

 Dl. Ilie Viorel: 

- propune renunțarea la betonarea „unui capăt de drum” în Bohotin, iar banii să fie relocați pentru 

reparații la drumuri în satul Roșu; 

- afirmă că sunt doar două șanțuri propuse a fi betonate, iar banii sunt rămași în buget de anul trecut; 

- afirmă că lucrarea privind extinderea canalizării în satul nou Răducăneni se va face în anul 2017 de 

către APAVITAL (au proiect în derulare); 

- afirmă că poliția locală va dispune de autoturismul Dacia Logan existent.  

 Dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că nu știa de un proiect depus pentru obținerea de fonduri europene pentru drumuri, așa cum a 

afirmat dl. primar; 

- propune să se aloce bani și pentru modernizarea pieței; 

- afirmă că sunt sume mici prevăzute pentru parohii.  

 Revenind la proiectul de hotâre privind bugetul pe anul 2016, respectiv la investițiile propuse, 

concret se propun 2 amendamente:  

1. Dl. Radu Ion propune reanunțarea la betonarea unui drum în satul Bohotin și relocarea sumei 

pentru parohii, amendament respins cu doar 4 voturi „pentru”; 

2. Dl. Marcel Lupu propune reanunțarea la betonarea cele două drumuri din satul Bohotin, drumuri 

paralele cu drumul național, iar suma rezultată să fie folosită pentru betonarea unui drum în 

satul Răducăneni, amendament aprobat cu 8 voturi „pentru”.  

Se supune procedurii de vot deschis proiectul de buget pe anul 2016, cu amendamentul adoptat 

propus de dl. Marcel Lupu. Consiliul Local aprobă proiectul de buget, modificat doar cu amendamentul 

aprobat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 13.  

Având în vedere că în cadrul discuțiilor pentru proiectul de buget, practic s-a discutat și pe 

proiectul de hotărâre privind investiții în anul 2016, se supune la vot acest proiect, modificat cu 

amendamentul propus de dl. Lupu Marcel și aprobat. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre, 

modificat doar cu amendamentul aprobat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 14.  

Se  prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 475/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea cuantumului unor indemnizații acordate membrilor 
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Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni. Domnul Encuț Emil propune 

alocare unei sume mai mari pentru indemnizația la incendiu, respectiv 30 de lei net față de 20 cât este în 

proiect. Se supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de primarul comunei și cu 14 voturi 

„pentru” și unul „împotrivă” (Encuț Emil), Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA NR. 15.      

 

      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,   

 

                                      RADU ION                               
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                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  


