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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 4440 din 30.07.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 

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

care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc domnii consilieri locali Ailieseii 

Ion și Ladan Eugen.   

 Domnul Lupu Marcel - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 837/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ailieseii Ion și declararea 

ca vacant a locului de consilier deținut de acesta; 

2. Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Matei Dumitru; 

3. Ratificarea Dispoziției nr. 604/09.06.2015 a primarului comunei privind rectificarea bugetului local; 

4. Aprobare raport de evaluare în vederea vânzării, prin negociere directă, a unui teren aflat în 

proprietatea privată a comunei, precum și constituire comisie de negociere; 

5. Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. a 

suprafeței de aproximativ 150 m.p. de teren aferentă stâlpilor nou montați în vederea executării lucrării 

de „Reabilitare rețea JT aferentă PTA 1 Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iași”; 

II. Petiții și interpelări 

  Secretarul comunei informează plenul că sunt două modificări față de ordinea de zi comunicată 

și anume: retragerea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier pentru domnul 

Matei Dumitru și introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind numirea președintelui 

de ședință al C.L. pentru următoarele 3 luni.  

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi, inclusiv modificările propuse.  

 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. 3684/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

să se ia act de demisia domnului consilier local Ailieseii Ion din funcția de consilier local și să se 

declare vacant locul de consilier ocupat de acesta.  Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 27.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4280/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru ratificarea Dispoziției nr. 604/09.06.2015 a primarului Comunei 

Răducăneni privind rectificarea bugetului local. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 28. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3781/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobare raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere 

directă, a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de 

negociere. Ca membri din partea consiliului local în comisia de negociere sunt propuși domnii Encuț 

Emil și Ilie Viorel, propunere cu care plenul e fost de acord în unanimitate. Prin urmare, Consiliul 

Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat, incluzând cele două nominalizări în 

comisia de negociere şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 29. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4102/RG/2015 al primarul comunei  prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către 

E.O. Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de 150 m.p. de teren din satul Isaiia, domeniul 

public al comunei, în vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă PTA 1 Isaiia, 

comuna Răducăneni, județul Iași”. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 30. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4316/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al consiliului local pentru 

următoarele 3 luni, respectiv pentru lunile august, septembrie și octombrie ale anului 2015. După 
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nominalizarea d-lui consilier local Petrea Valentin și votul în plenului, Consiliul Local aprobă şi adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 31. 

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

Dl. Encuț Emil: 

- propune acordarea din fondul de rezervă a sumei de 10.000 lei pentru familia Popuța Constantin în 

vederea refacerii locuinței în urma incendiului devastator;  

- solicită informații despre modul în care s-a efectuat racordarea la rețeaua de apă a familiilor care 

locuiesc vis-a-vis de parcul din Răducăneni (dl. viceprimar răspunde că familiile plătesc atât apa cât și 

curentul electric la primărie); 

- afirmă că în urma completării cu pavele a trotuarului de la Biserica Catolică lucrarea a fost făcută de 

mântuială și solicită finalizarea așa cum trebuie până la recepția la terminarea lucrărilor;   

 Dl. Slădaru Dorin: 

- afirmă că este necesar extinderea rețelei de apă în satele Roșu și Isaiia; 

- afirmă că încă sunt în satul Bohotin două drumuri de pământ, pe care nu s-a așternut niciodată piatră și 

solicită să se facă ceva în acest sens; 

- constată necesitatea și propune realizarea unui uluc pentru adăpat animalele în Bohotin.   

 Dl. Petrea Valentin:  

- afirmă că suma prevăzută în buget la începutul anului pentru reparații drumuri era destul de mare și 

întreabă pe ce s-a cheltuit; 

- solicită informații despre proiectul privind betonarea drumului de la Bohotin. 

 Dl. Radu Ion: 

- propune acordarea din fondul de rezervă a sumei de 20.000 lei pentru familia Popuța Constantin;  

- solicită urgentarea lucrărilor la drumul de la Bohotin, dar mai ales lucrările de canalizare care trebuie 

efectuate înainte; 

Dl. Fechete Claudiu: 

- informează plenul despre faptul că extinderea rețelei de canalizare implică lucrări de anvergură 

obligatoriu aprobate și supravegheate de către specialiștii APAVITAL.; având în vedere costurile mari, 

propune accesarea de fonduri prin proiecte europene.  

 Dl. Lupu Marcel: 

- solicită informații privind banii alocați lucrării de asfaltare, în condițiile în care valoarea licitată a fost 

sub devizul inițial; 

- propune amenajarea intersecției de lângă Grădinița cu program normal, eventual amenajarea unui sens 

giratoriu.  

 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,   

 

                                 LUPU MARCEL                                 
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