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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 5305 din 26.07.2012 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 26 iulie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care 

participă toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.  

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

1441/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

2) Desemnarea Primarului Comunei Răducăneni ca reprezentant în Adunarea Generală a ARSACIS; 

3) Petiţii şi interpelări.  

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al şedinţei din data de 26 iunie 2012, 

proces – verbal al cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5169/2012 al primarului comunei referitor la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local. La acest proiect de hotărâre, dl. Botezatu 

Neculai propune completarea Secţiunii I a Capitolului III, cu un articol care să stabilească modalitatea 

înscrierii la cuvânt după adoptarea hotărârilor aflate pe ordinea de zi, iar aceste luări de cuvânt să facă 

obiectul unor probleme de interes general. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

modificarea şi completarea propusă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 29.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5168/2012 al primarului comunei prin care se propune 

desemnarea primarului în funcţie ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a 

Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 30. 

În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Ion Ailieseii supune atenţiei plenului referatul cu nr. 

5177/2012 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Răducăneni referitor la constituirea 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ cu activitate temporară, structuri care 

se constituie prin dispoziţia primarului, dar în care trebuie nominalizaţi  trei consilieri locali, respectiv un 

consilier local.  

În urma propunerilor şi procedurii de vot, consiliul local stabileşte ca din Comitetul Local pentru 

Situaţii de Urgenţă să facă parte domnii consilieri Encuţ Emil, Caşcaval Ştefan şi Radu Ion, iar din Centrul 

Operativ cu activitate temporară să facă parte dl. consilier Aruştei Dumitru. Domnul primar va emite 

dispoziţia de constituire a celor două structuri ţinând cont de nominalizările făcute în această şedinţă.       

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

 Dl. Botezatu Neculai:  

- propune domnului primar demararea procedurilor în vederea încheierii contractului cu o firmă pentru 

exploatarea masei lemnoase, astfel încât distribuirea lemnelor de foc pentru unităţile de învăţământ să se 

facă in timp util;  

- solicită prezentarea sumelor care se alocă efectiv pentru fiecare biserică în trimestrul III. 

 Dl. Lupu Marcel:  

- propune achiziţionarea unei autobasculante atât de necesară pentru lucrări la drumuri; 

- întreabă dacă pentru vechiul sediu al primăriei există contract de închiriere cu proprietarul; i se răspunde 

că există contract, dar se încearcă negocierea în vederea cumpărării spaţiului.  

 Dl. Petrea Valentin:  

- solicită o evidenţă clară a tuturor banilor cheltuiţi pentru biserici; 

- ridică problema platformelor, mai exact lipsa acestora, afirmă că sunt persoane care plătesc şi nu 

beneficiază de serviciul de salubritate, propune construirea urgentă a unor noi platforme, chiar şi cu 

caracter temporar precum şi dotarea acestora cu containere; 
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- ridică problema lipsei unor panouri de afişaj decente, starea jalnică a celor care există în comună, mai 

ales a celor din faţa căminului cultural; 

- propune ridicarea şi mutarea chioşcului care aparţine sau a aparţinut Agromec-ului, un chioşc aflat în 

paragină care nu-şi are locul în centrul localităţii Răducăneni; 

- în aceeaşi ordine de idei, afirmă că în centrul localităţii Răducăneni a mai apărut o baracă şi solicită 

identificarea celui care a ridicat-o şi luarea măsurilor legale, dat fiind faptul că terenul pe care a fost 

construită aparţine domeniului public; 

- propune deconectarea de la iluminatul public a cimitirului şi a zonei denumită „Bahnă” din Bohotin, 

considerând total ineficient iluminatul public pentru aceste zone şi rezultă şi o economie la bugetul local; 

- solicită date despre contractul cu firma care se ocupă de curăţenia în sediul nou al primăriei, date care se 

referă la mod de contractare şi preţ. 

 Dl. Radu Ion: 

- propune domnului primar alocarea cu prioritate de fonduri Bisericii din Bazga pentru terminarea 

lucrărilor la casa parohială şi Bisericii ortodoxe din Răducăneni pentru pictura interioară; 

- afirmă că problema alimentării cu apă a comunei, mai exact lipsa pentru câteva zile a apei potabile a fost 

gestionată prost, nu s-a văzut o presiune din partea autorităţilor pentru a se rezolva situaţia; 

- afirmă că dl. Petrea minte, acesta ştiind că baraca la care a făcut referire este construită de către un chiriaş 

de-al său, în scopul depozitării de lemne de foc; afirmă că în domeniul construcţiilor să se aplice legea 

pentru toată lumea la fel, „să fie disciplină în construcţii”.  

 Dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că deşi s-a făcut aducţiunea pentru apă în satul Roşu, oamenii încă nu au apă şi solicită intervenţia 

domnului primar pentru ca oamenii să beneficieze de apă potabilă; 

- remarcă desprinderea unor plăci ceramice de la monumentul din centrul localităţii Răducăneni şi propune 

repararea acestora, precum şi acordarea unei atenţii deosebite pentru menţinerea vegetaţiei de la acelaşi 

monument printr-o udare constantă. 

 Dl. Ladan Eugen: 

- propune constituirea unei comisii care să analizeze activitatea din Piaţa Agro-alimentară Răducăneni, 

respectiv modul de încasare a chiriilor, analiza tarifelor şi în general ordinea în piaţă; 

- ridică problema lipsei unor panouri de afişaj. 

 Dl. Encuţ Emil: 

- afirmă că în satul Roşu nu mai există apă în fântâni şi propune găsirea unei soluţii pentru transportul şi 

depozitarea apei; 

- adresându-se d-lui Radu Ion, afirmă că nu este de acord cu nerespectarea legilor şi propune intrarea în 

legalitate a chiriaşilor care au construit baraca şi susţine demolarea acesteia; 

- afirmă că a solicitat un proces-verbal, dacă există, referitor la traversele din beton scoase de la fostul CAP 

Răducăneni şi nu i s-a pus la dispoziţie; 

- ridică problema „mizeriei de nedescris” din jurul căminului cultural; 

- propune reamenajarea spaţiului verde din faţa căminului cultural.  

- afirmă că în urma unor lucrări a celor de la APAVITAL a rezultat o groapă care a rămas neacoperită şi 

prezintă un pericol public, să se remedieze urgent. 

 Dl. Gherghelaş Benedict: 

- afirmă că sunt persoane din zona Trestiana care au datorii la bugetul local din cauza taxei de salubritate, 

ei nebeneficiind de acest serviciu şi propune găsirea unei modalităţi de a se rezolva problema(dl. Botezatu 

Neculai propune iniţierea unui proiect de hotărâre); 

- afirmă că va da curs solicitării d-lui Petrea Valentin de a întrerupe iluminatul public în zonele menţionate 

din satul Bohotin; 

- afirmă că trebuie făcute reparaţii la piaţă; 

- afirmă că maşina de pompieri reprezintă o reală problemă din cauza stării tehnice a acesteia; 

- îi răspunde d-lui Encuţ Emil unde sunt traversele din beton de la fostul CAP Răducăneni, în curtea d-lui 

Telechi, cam câte sunt cu aproximaţie şi că nu există nici un proces-verbal de custodie, depozitarea 

făcându-se în mandatul fostei conduceri a comunei; 

- afirmă că spaţiul centrul comunei urmează să fie amenajat cu pavele şi ulterior se va amenaja şi spaţiul 

verde. 

 Dl. Ailieseii Ion: 

- propune verificarea tuturor societăţilor comerciale de pe raza comunei din perspectiva plăţii taxei de 

salubritate şi afirmă că sunt societăţi care funcţionează în comună şi nu figurează în evidenţele 

compartimentului de taxe şi impozite; 
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- constată necesitatea constituirii unui depozit de balast care să poată fi utilizat pentru drumurile comunei; 

- doreşte să se dea un alt aspect centrului civic, să se ridice barăcile şi containerul din faţa căminului 

cultural, oferindu-se chiar să le depoziteze gratuit până vor fi recuperate de cei îndreptăţiţi;  

 Dl. Caşcaval Ştefan: 

- propune, pentru eficienţă, acordarea unui timp limită pentru interpelările fiecărui consilier; 

- propune identificarea unor proiecte şi oportunităţi care pot aduce investiţii în comună. 

 Dl Primar – Mihai Irimia: 

- afirmă ca s-a solicitat de la d-na director Codrianu Coca o situaţie privind necesarul de lemne pentru 

fiecare instituţie de învăţământ, situaţie care va conta în stabilirea modului de exploatare a masei lemnoase; 

- informează plenul că se doreşte înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare comunitară împreună cu celelalte 

comune din jur, asociaţie care-şi propune printre altele şi înfiinţarea unui parc auto care va conţine 

autobasculantă autogreder, etc.  

- afirmă că se încearcă şi speră să putem cumpăra vechiul sediu al primăriei; 

-  afirmă că banii pentru biserici se dau, de fapt, pe bază de facturi, la societăţile comerciale care furnizează 

materiale de construcţii; 

- afirmă că s-a trimis către Agromec o solicitare de ridicare a chioşcului la care s-a făcut referire mai sus, 

acordându-se un termen limită de 2 săptămâni; 

- afirmă că se vor realiza noi panouri pentru afişaj stradal; 

- referitor la lipsa apei potabile în comună, afirmă că s-a vorbit cu directorul APAVITAL, dl. Toma, dar 

problema e fost  că magistrala s-a înfundat şi a durat până s-a identificat locul. 

 În final, dl. Primar aminteşte plenului că se apropie manifestarea ocazionată de ziua comunei şi 

întreabă dacă, pentru spectacolul care se va organiza, folosim formaţiile artistice existente în comuna 

noastră, copii cu talent pe care îi avem sau apelăm la alte formaţii? În urma discuţiilor, se concluzionează 

ca manifestările artistice să fie organizate cu ceea ce avem la nivel local.   

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,   

 

                                                AILIESEII ION 

 

 
                                                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


