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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 21 iulie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipseşte domnul Radu Gicu. 

 Domnul consilier Lupu Lucian, preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1380/2001 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 

de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Radu Gicu şi declararea ca 

vacant a locului acestuia în cadrul Consiliului local al comunei Răducăneni.  

2. Rectificarea bugetului local al Comunei Răducăneni. 

3. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei 

Răducăneni şi a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni. 

Iniţiator: Primarul Comunei Răducăneni. 

4. Aprobarea Regulamentului Local privind informarea şi consultarea publicului la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  

Iniţiator: Primarul Comunei Răducăneni. 

5. Petiţii şi interpelări.  

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi. 

 Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului comunei pentru ca acesta să dea citire procesului-

verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30 iunie 2011. În urma lecturii, domnii Lupu 

Lucian şi Gherghel Petru doresc radierea sintagmei de „agent de poliţie” din dreptul d-nei Crina 

Ciubotariu, aceasta fiind menţionată în procesul-verbal menţionat urmare a faptului că a participat la 

şedinţa din data de 30 iunie 2011. În urma procedurii de vot deschis, procesul-verbal al şedinţei din data 

de 30 iunie 2011 este aprobat în unanimitate.     

 Se trece la ordinea de zi. Menţionăm că intre timp la şedinţă soseşte şi domnul consilier Radu 

Gicu.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3431/2011 al primarului comunei prin care se propune 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Radu Gicu ca urmare a pierderii 

calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal pe a cărui listă a fost ales precum şi declararea ca 

vacant a locului de consilier deţinut de către acesta. Se ia act de Adresa cu nr. 101/2011 a Partidului 

Democrat Liberal Iaşi referitoare la retragerea sprijinului politic şi excluderea din partid a domnului Radu 

Gicu.  

- dl. Radu Ion afirmă foarte vehement şi repetat că „nu suntem de acord”; 

- dl. Matei Dumitru spune că dl. Radu Gicu face parte din Comisia de învăţământ şi că apreciază 

activitatea acestuia în cadrul comisiei, dar dacă partidul a hotărât că el nu mai este membru nu poate decât 

să constate decizia partidului; 

- secretarul comunei dă citire articolelor din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali referitoare 

la încetarea de drept a calităţii de consilier local şi modalitatea de constatare a acestui fapt. 

 În urma procedurii de vot, cu doar 6 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre cu nr. 3431/2011 este 

respins. Dl Radu Gicu părăseşte sala afirmând că oricum îşi va da demisia.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3394/2011 al primarului comunei prin care se propune 

Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 46. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2830/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei precum 

şi a serviciilor publice de interes local. Secretarul comunei explică plenului modificările propuse. 

Consiliul local aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 47.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2731/2011 al primarului comunei prin care propune aprobarea 

Regulamentului Local privind informarea şi consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 48.  
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Se trece la punctul 5 al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

- dl. Gherghel Petru, care se adresează d-lui viceprimar, afirmă că în luna mai, de la baza sportivă 

aflată în execuţie s-au scos cam 60 de camioane de pământ pentru ca în luna iunie să se aducă înapoi, 

acesta fiind „o bătaie de joc”; 

- dl. viceprimar afirmă că este un proiect tehnic care trebuie respectat 

- dl. Radu Ion afirmă că în Comisia de buget – finanţe s-a propus alocarea sumei de 15.000 lei 

pentru Biserica Ortodoxă Bazga în vederea amenajării Casei Parohiale şi a sistemului de încălzire.  

- tot dl. Radu Ion dă citire unei interpelări pe care o anexăm mai jos aşa cu a fost depusă şi la 

secretarul comunei pentru redactarea procesului-verbal:   

„Pentru redactare proces-verbal la şedinţa Consiliului Local Răducăneni, 

din data 21.07.2011 
- Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 ron Bisericii Ortodoxe Bazga 

- Dacă a fost pusă in executare Hotărârea Consiliului Local din 31.05.2011 privind repartizarea unei 

locuinţe sociale Familiei Ciubotariu şi dacă s-a redactat contractul de închiriere şi care este preţul 

chiriei lunare ce face obiectul acestui contract 

- Cu aprobarea cui şi din dispoziţia cui pe timp de calamitate naturală - caniculă cod galben instituit s-a 

dat dispoziţie de oprire a curentului electric la locuinţa sociala a doamnei Ciubotariu Crina 

- Daca Primarul comunei Răducăneni cunoaşte faptul ca a pierdut procesul împotriva fam. Ciubotariu, 

Ordonanţa prezidenţiala fiind respinsă, de către Judecătoria Răducăneni 

- Preşedintele Comisiei economice Radu Ion îl somează public pe Primarul Neculai Botezatu să stopeze 

abuzurile împotriva fam. Ciubotariu, aducându-i la cunoştinţă faptul ca pe rolul diferitelor instanţe sau 

parchete ale Tribunalului Iaşi sunt acţiuni care privesc abuzurile în formă continuă a acestuia 

- Consilierul PNL d-l Radu Ion cere demisia Viceprimarului Fechete Claudiu întrucât acesta este depăşit 

total de problemele edilitar - gospodăreşti ale comunităţii, urmărindu-şi numai interesele personale, 

acesta ocupând samavolnic un teren aflat în domeniul public pe care l-a îngrădit cu acoperişul ( tabla) 

de la piaţa agroalimentara 

- Consilierul PNL Radu Ion se opune vehement la Proiectul privind excluderea din funcţia de consilier 

local a d-lui Radu Gicu, consilier PDL, considerând ca Primarul are un comportament dictatorial faţă 

de acesta 

- Daca Primarul cunoaşte faptul ca este Organul Executiv al comunei Răducăneni şi are rolul de a duce 

la îndeplinire HCL conform legii administraţiei publice locale 

- Rolul Primarului într-o comunitate este acela de a fi un factor de stabilitate, de a reprezenta cu 

onestitate cetăţenii şi de a atrage Fonduri Europene pe proiecte fezabile, dar pana acum, în 3 ani de 

mandat Primarul nu a atras nici o investiţie în comuna Răducăneni, acesta fiind izolat politic.” 

- dl. Rotariu Vasile afirmă că în urma amenzii care i-a fost dată de către primar, dl. Radu Ion a 

început războiul cu primarul; referitor la cazul d-lui Radu Gicu, afirmă că acesta îi este prieten şi 

consătean, dar că respectă hotărârea partidului.  

- dl. primar informează plenul despre selectarea de către Ministerul Dezvoltării, ca fiind eligibil, a 

proiectului pentru reabilitarea Căminului Cultural precum şi despre investiţiile făcute în grădiniţele şi 

şcolile din comună.      

   

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

      

 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                      Consilier,   
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