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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 3502/RG din 20.06.2014 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 20 iunie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care 

participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.      

 Domnul Fechete Claudiu - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 811/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

privind darea în administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin;  

2. Aprobarea proiectului tehnic al obiectivului „Reparații Drum Comunal DC66A,  km. 0+000,00 - km. 

0+530,00, km. 0+560,00 – km. 0+810,00 prin îmbrăcăminți bituminoase ușoare, în localitatea 

Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

3. Aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplăţii la termen a 

obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul local al comunei Răducăneni; 

4. Alegerea președintelui de ședință al consiliului local pentru lunile august, septembrie și octombrie a.c.; 

5. Rectificarea bugetului local.   

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. 3411/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii C.L. nr. 16/29.05.2014 privind darea în 

administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin. Propunerea are ca 

fundament solicitarea Parohiei Ortodoxe Bazga pentru preluarea în administrare a cimitirului pe care-l 

utilizează. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 18. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3416/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea proiectului tehnic al obiectivului „Reparații Drum Comunal 

DC66A,  km. 0+000,00 - km. 0+530,00, km. 0+560,00 – km. 0+810,00 prin îmbrăcăminți bituminoase 

ușoare, în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 19. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3412/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca 

urmare a neplăţii la termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul local al 

comunei Răducăneni.  

Dl. Botezatu Neculai afirmă că este de acord cu proiectul de hotărâre și întreabă dacă și persoanele juridice 

pot beneficia de facilitate. Dl. primar răspunde că da și că va iniția un proiect de hotărâre în acest sens. 

Dl. Ailieseii Ion propune ca inclusiv cererea pe care trebuie să o depună persoanele fizice să fie tipizată 

astfel încât procedura să fie cât se poate de simplă. 

În urma procedurii de vot deschis, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 20. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3413/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind numirea președintelui de ședință al C.L. Răducăneni pentru lunile august, 

septembrie și octombrie a.c. După nominalizarea d-lui Gherghelaș Benedict plenul aprobă numirea 

acestuia și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 21. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3414/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului local cu suma alocată de către D.G.R.F.P. Iași pentru 
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cheltuieli materiale la învățământ. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 22. 

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

D-na Liliana Carp mulțumește consilierilor locali care și-au donat indemnizația aferentă lunii mai 

pentru participarea elevilor la concursul de fizică, afirmă că toate cele 3 echipaje participante s-au întors cu 

premii, că suma donată a fost în total de 1315 lei, dar cheltuielile totale s-au ridicat la suma de 1560 lei, 

diferență pe care a suportat-o din propriul buzunar; afirmă că alte consilii locale au alocat și au acordat 

premii în bani elevilor participanți. 

Dl. Marcel Lupu solicită ca Asociația crescătorilor de ovine și bovine Răducăneni să prezinte un 

inventar al bunurilor pe care le are având în vedere că urmează să expire contractul de arendă încheiat cu 

aceasta pe pășunea comunală. Dl. primar afirmă că asociație are personalitate juridică, nu este subordonată 

C.L. și nu putem solicita aceste lucruri dacă nu este prevedere în contract. Dl. Botezatu Neculai afirmă că 

există un interes în jurul asociației, dar mai ales în jurul pășunii comunale, interes datorat subvențiilor care 

se primesc prin APIA.  

Dl. Petrea Valentin: 

- afirmă că există o porțiune de izlaz la Isaiia care nu a fost niciodată curățată de spini, aceștia 

având o înălțime de peste 2 metri și că nu este clar stabilit între asociație și administrația locală cine și unde 

curăță islazul; 

- afirmă că parcul dendrologic și Răducăneni este într-o stare deplorabilă și crede că vina aparține 

d-lui viceprimar urmare a unei proaste organizări și a soluțiilor lipsă. 

Dl. Botezatu Neculai afirmă că și baza sportivă este într-o stare deplorabilă, pereșii vestiarelor se 

dărâmă, caloriferele sunt pe jos, centrala stricată, terenul cu iarbă este necosit de foarte mult timp, „este o 

rușine!” 

Dl. Encuț Emil: 

          - solicită ca monumentul din centrul satului Răducăneni să fie reparat urgent, mai ales că se aproprie 

hramul Bisericii Catolice; 

           - solicită informații despre poliția locală; dl. primar răspunde că s-a solicitat suplimentarea fondului 

de salarii pentru demararea angajărilor dar nu s-a primit nici un răspuns. 

 Dl. Radu Ion: 

           - afirmă că primarul și viceprimarul dau interviuri la Bună Ziua de Iași în loc să muncească;  

           - afirmă că parcul de joacă de lângă sediul poliției de frontieră este plin de gunoaie; 

           - afirmă că la Grădinița cu program normal este mucegâit tot parchetul de la parter, este un focar de 

infecție pentru copii și de aceea trebuie înlocuit foarte urgent; 

 - solicită alocarea sumei de 3000 lei pentru organizarea hramului catolic. 

 Dl. Fechete Claudiu propune ca la adoptarea bugetului să se identifice o sursă de finanțare pentru 

asigurarea cheltuielilor efectuate de toți copii care participă la concursuri, olimpiade, precum și, dacă este 

cazul, pentru premierea acestora și a celor cu rezultate sportive deosebite.         

 

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,   

 

                              CLAUDIU-FLORINEL FECHETE 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


