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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 4904/RG din 29.07.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 iulie 2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 
care participă 12 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Lupu Reomaltu, Radu Ciprian 

și Roca Ioan    
 Domnul Alupoaei Mihai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 
nr. 842/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni;  
2. Desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni, precum și a persoanei care poate înlocui 
reprezentantul Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă 

Canal Iași – ARSACIS; 
3. Desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni  în  Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI  de 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI; 
4. Modificarea Hotărârii nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în 

Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu 
privire la  Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
5. Modificarea Hotărârii nr. 5/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea 
Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la 

cererea de aderare a Comunei Gherăești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă 
Canal Iași; 
6. Modificarea Hotărârii nr. 16/16.02.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind  

acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în 
Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, 

cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de 
Apă Canal Iași; 
7. Modificarea Hotărârii nr. 24/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în 
Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, 

cu privire la cererea de aderare a Comunei Botești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor 
de Apă Canal Iași; 
8. Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului 

în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, județul Neamț la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași; 
9. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administraţie 
al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”;  

10. Alte proiecte de hotărâre.  
 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. 4797/RG/2016 prin care primarul comunei propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local al Comunei Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și 
adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 35.  
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Se prezintă proiectul de hotărâre cu 4799/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni, precum și a 
persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a Asociației 
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS. Proiectul propune ca reprezentant pe primarul în 

funcție, iar ca înlocuitor pe viceprimar. Domnul Gherghel Petru afirmă că în cadrul Comisiei de 
administrație publică s-a hotărât ca propunerea comisiei pentru reprezentantul comunei în AGA 

ARSACIS să fie domnul consilieri local Radu Ion. Având în vedere și cea de a doua propunere se trece 
la procedura de vot deschis, rezultatul fiind următorul:  

1. proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, cu doar 4 voturi „pentru”, a fost respins; 

2. propunerea d-lui Gherghel Petru cu domnul Radu Ion reprezentant al comunei în cadrul AGA 
ARSACIS și cu domnul viceprimar Encuț Emil în calitate de înlocuitor a primit 8 voturi „pentru”, deci 

majoritatea consilierilor locali în funcție și prin urmare se adoptă HOTĂRÂREA NR. 36.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. nr. 4798/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni  în  

Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI  de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE 
A.D.I.S. IAŞI. Proiectul propune ca reprezentant pe primarul în funcție. Domnul Chiciuc Neculai 

propune ca reprezentantul comunei în Aga ADIS să fie domnul viceprimar Encuț Emil, având în vedere 
ca printre atribuțiile acestuia sunt și cele privind curățenia în comună, deci este implicat în mod direct.  
Având în vedere și cea de a doua propunere se trece la procedura de vot deschis, rezultatul fiind 

următorul:  
1. proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, cu doar 4 voturi „pentru”, a fost respins;  

2. propunerea domnului Chiciuc Neculai a primit 8 voturi „pentru”, prin urmare, prin votul 
majorității celor în funcție, se adoptă HOTĂRÂREA NR. 37 prin care se desemnează domnul Encuț 
Emil ca reprezentant al comunei în cadrul AGA ADIS. 

În continuare secretarul comunei informează plenul că pentru următoarele proiecte de 

hotărâre referitoare la mandatarea specială a reprezentantului comunei în cadrul AGA ARSACIS 

trebuie să se țină cont de faptul că prin Hotărârea nr. 36 adoptată în ședința de astăzi, domnul 

consilier Radu Ion a fost desemnat pentru a reprezenta comuna și prin urmare mandatul special 

se propune a fi acordat acestuia și nu domnului primar Ilie Viorel. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4802/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în 
vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” şi adoptă  
HOTĂRÂREA NR. 38. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4800/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 5/29.01.2016 a Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în 

vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești, județul Neamț la 

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre cu 8 
voturi „pentru” şi adoptă  HOTĂRÂREA NR. 39. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4801/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 16/16.02.2016 a Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în 

vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna, județul Neamț la 
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre cu 8 

voturi „pentru” şi adoptă  HOTĂRÂREA NR. 40. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4803/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 24/28.04.2016 a Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în 
vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Botești, județul Neamț la 
Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași.. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre cu 8 

voturi „pentru” şi adoptă  HOTĂRÂREA NR. 41. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4804/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni 
în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor 
de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, județul Neamț la 

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre cu 8 
voturi „pentru” şi adoptă  HOTĂRÂREA NR. 42. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4805/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni în Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. Se precizează că 

numărul reprezentanților consiliului local este de 3. Propunerile sunt următoarele: 
- Neculai Botezatu propus de Lupu Marcel; 

- Georgel Botezatu propus de Dumitru Aruștei; 
- Lupu Marcel propus de Neculai Botezatu. 
Consiliul local aprobă propunerile făcute Și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 43.   

 
Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 

Dl. Botezatu Neculai afirmă că pe drumurile care se vor reabilita, în primul rând să se facă 
lucrări pentru apă și canalizare, mai ales urgent în zona drumului betonat din satul Bohotin.  

Dl. Gherghel Petru: 

- reclamă faptul că cel ales pentru a fi secretarul comisiei de administrație publică, în speță 
domnul Aruștei Dumitru refuză funcția, ceea ce, în opinia d-lui este inadmisibil; 

- propune finalizarea lucrărilor de betonare a șanțurilor, dar să nu se mai demareze alte 
asemenea lucrări decât după repararea/reabilitarea drumurilor; 

- întreabă dacă se preconizează o investiție având ca obiectiv reabilitarea/construirea 

căminului cultural; 
- propune găsirea unei modalități, un contract de prestări servicii, astfel încât ședințele 

consiliului local să fie filmate și postate pe site-ul comunei. 
Dl. Radu Ion: 
- reclamă necesitatea rețelei de canalizare pe drumul nou betonat, dacă se continuă cu șanțuri 

betonate nu se mai poate face nimic; 
- afirmă că lipsa canalizării a făcut ca unii cetățenii să instaleze țevi de scurgere direct în 

pârâul care trece prin zonă și de aici toate consecințele asupra mediului;  
- afirmă că tuburile achiziționate de primărie și depozitate la hala metalică pot fi folosite ca 

guri de vizitare la rețeaua de canalizare; 

- afirmă că după ultima ședința a consiliului local a primit o somație de plată a unor restanțe la 
bugetul local, taxe și impozite, restanțe pe care le va achita, dar să nu se folosească acest 

procedeu ca o armă împotriva sa. 
Dl. Vlase Ioan propune ca ședințele consiliului local să se organizeze după-amiaza. 
Dl. Lupu Marcel: 

- solicită proiectele tehnice ale drumurilor aflate în lucru pentru a putea fi verificate lucrările; 
- dorește să se pună accent pe realizarea extinderii rețelei de canalizare; 

- afirmă că poliția locală nu își exercită atribuțiile corespunzător. 
Dl. Botezatu Georgel: 
- afirmă că se impune găsirea unei soluții pentru construirea unui nou corp de clădire cu 

destinația de școală a.î. tot gimnaziul să învețe doar dimineața; 
- afirmă că drumul nou asfaltat către spital a devenit un loc de joacă pentru copii și un real 

pericol din cauza autoturismelor care circulă cu viteză foarte mare. 
Dl. Cașcaval Ștefan: 
- propune ca activitatea consiliului local să fie organizată în așa fel încât toți să lucreze ca o 

echipă în folosul comunității, cu maximă transparență și eficiență maximă; 
- afirmă că aștepta o informare a primarului pe buget, proiecte, probleme etc. ; 

- întreabă de ce nu a fost plătită pictura realizată la Biserica Ortodoxă Răducăneni; 
Dl. Encuț Emil:  
- afirmă că s-a confruntat cu multe probleme de la începutul mandatului de viceprimar; 

- ridică probleme câinilor comunitari și dorește o soluție concretizată printr-o hotărâre; 
- solicită informații privind construirea grupului sanitar la liceu; 
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- afirmă că a constatat că unii dintre utilizatorii spațiului din incinta pieței nu-și plătesc taxa, 

de exemplu cei de la cooperație. 
În continuare au loc interpelări ale cetățenilor participanți la ședință: 
D-a Gorgos Tența: 

- afirmă că la Isaiia se poate face drumul dat fiind faptul că rețeea de canalizare este în 
funcțiune; 

- afirmă că din bugetul local s-ar putea acorda premii pentru copiii cei buni la carte; 
- dorește alocarea de bani și pentru biserici, pentru cei care scriu și scot cărți, pentru 

biblioteci. 

Dl. Oprea Mihai insistă pentru efectuarea canalizării pe drumul nou betonat din satul 
Bohotin, inclusiv pentru școala din sat. 

Dl. Mardare afirmă că pe drumurile făcute doar cu piatră și fără nisip nu se poate circula nici 
măcar la pas. 
În finalul ședinței, domnul primar răspunde la interpelări: 

- este de acord cu analizarea proiectelor tehnice, oricând în biroul dumnealui; 
- propune ce cei doi reprezentanți ai comunei în AGA ARSACIS și ADIS să informeze 

consiliul local în toate problemele; 
- prezintă stadiul proiectelor pentru betonarea drumurilor prevăzute în programul de investiții 

în anul 2016; 

- prezintă proiectul propus pentru accesarea de fonduri prin PNDL; 
- afirmă că în urma discuțiilor cu cei de la APAVITAL a aflat că este un proiect pentru 

extinderea rețelei de apă și de canalizare, de modernizare a stațiilor de pompare, de 
construire de noi bazine pentru apă, etc. 

- afirmă că betonarea șanțurilor este un proiect început în mandatul vechiului primar și că noi 

lucrări de betonare să se facă doar după repararea/reabilitarea drumurilor. 
 

 
      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,   

 

                             ALUPOAEI MIHAI                               
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                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  


