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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 3363/RG din 30.05.2013 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 30 mai 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care 

participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.    

 Domnul Botezatu Neculai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 573/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) Aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum şi casarea unor bunuri (mijloace 

fixe şi/sau obiecte de inventar);    
2) Aprobarea modificării Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea arendării islazului comunal; 

3) Aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare gratuită către Consiliul Judeţean Iaşi – Direcţia 

Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor  Iaşi  a Drumului Comunal 66 Răducăneni – Ciortești;   

4) Aprobarea însușirii în domeniul privat al comunei a unor bunuri. 

 II. Petiții și interpelări   

  Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi. 

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al ultimei şedinţe, respectiv cea din 

data luna aprilie. În urma lecturii, domnul consilier Ladan Eugen constată că în procesul-verbal nu a fost 

menționat corect punctul de vedere al domnului consilier Petrea Valentin referitor la proiectul de hotărâre 

privind ratificarea contractului de locațiune încheiat cu Cloșcă Emil, mai exact nu a fost menționată 

afirmația domnului Petrea Valentin cum că este de acord cu prevederile contractului, dar terenul să nu 

cuprindă și recipientul folosit pentru smoală. După confirmarea domnului Petrea Valentin că într-adevăr 

aceasta a fost afirmația sa, secretarul comunei își asumă omisiunea, drept pentru care s-a și menționat în 

acest proces verbal și care se constituie și ca o completare a procesului – verbal al ședinței ordinare din 

data de 26 aprilie 2013.      

 Nemaifiind alte obiecții, se trece la ordinea de zi.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3113/RG/2013 al primarului comunei în care se propune 

aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum şi casarea unor bunuri (mijloace fixe 

şi/sau obiecte de inventar). Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 19. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3257/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune 

aprobarea modificării Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea arendării islazului comunal. Domnul primar explică motivul modificării și anume reducerea 

suprafeței arendate urmare a reconfigurării unor blocuri fizice de către specialiștii APIA. Consiliul Local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 20.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3096/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare gratuită către Consiliul Judeţean 

Iaşi – Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor  Iaşi  a Drumului Comunal 66 

Răducăneni – Ciortești, până la finalizarea unor lucrări de întreținere și de reabilitare prin pietruire. 

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

HOTĂRÂREA NR. 21.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2492/RG/2013  al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea însușirii în domeniul privat al comunei a unor bunuri. Consiliul 

Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 

22.  
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Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Dl. primar propune plenului, pentru următoarea ședință, inițierea unui proiect de hotărâre pentru 

întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării imobilului (clădire și teren) în care a 

funcționat fosta centrală a Spitalului Neuro,  propunere cu care plenul este de acord. 

Dl Encuț Emil: 

- afirmă că dalele betonate scoase în urma amenajării trotuarelor sunt duse la persoane acasă, că 

acestea ar trebui recuperate și folosite pentru comunitate, pe domeniul public; 

- afirmă că lucrările de amenajare a trotuarelor nu sunt de calitate, se fură din materiale; 

- spune că atunci când se vor începe lucrările de demolare a imobilelor casate de la fostul Spital 

Neuro să se refolosească absolut tot ceea se poate dintre materialele rezultate.  

Dl. Ilie Viorel: 

- propune d-lui primar să solicite celor de la drumuri naționale ca, pe timp de iarnă, să nu se dea cu 

sare pe șosea pe porțiunea unde trotuarele sunt cu pavele. 

Dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că este necesar un program de ridicare a deșeurilor menajere, pe sate, pe străzi, pe zile.  

Dl. Lupu Marcel: 

- afirmă că la proiectul de hotărâre privind arendarea islazului ar fi trebuit să fie prezent și dl. 

Alupoaei Mihai în calitate de președinte al asociației; în același context,  dl. Lupu dă citire unor 

articole din contractul de arendare referitoare la obligația asociației de a face anumite lucrări și care 

de fapt nu s-au făcut, ar dori să fie prezentat un inventar al bunurilor asociației, afirmă că pășunile 

nu sunt întreținute și solicită prezența președintelui asociației pentru explicații. 

 Dl. Petrea Valentin: 

- propune identificarea și stabilirea unui spațiu, a unei zone care ar putea fi pusă la dispoziția 

cetățenilor în toamnă, pentru ca activitatea de vânzare a strugurilor să nu se mai desfășoare ca până 

în prezent pe marginea drumului național. 

Dl Botezatu Neculai: 

- afirmă că trebuie continuate lucrările privind alimentarea cu apă a satului Roșu; 

- afirmă că pentru satul Bohotin de poate vorbi cu Apavital pentru un proiect de extindere rețelei de 

apă și canalizare, inclusiv cu contribuție de la bugetul local; 

- afirmă că islazul trebuie urgent cosit și dat foc la spini; 

- afirmă că ar trebui niște bănci în centrul localității Răducăneni, fiind utile pentru persoane în vârstă 

și nu numai. 

Dl. Slădaru Dorin: 

- afirmă că s-ar impune o extindere a rețelei de apă și în satul Isaiia; 

- afirmă că ar trebui delimitat un drum pentru niște case izolate în Isaiia; 

- constată necesitatea unui WC public în sat Răducăneni. 

Dl. Radu Ion: 

- propune d-lui primar să solicite celor de la drumuri naționale să efectueze unele lucrări de 

amenajare atât a drumului cât și a podului de la Isaiia, având în vedere ultimele ploi torențiale; 

- propune rezilierea contractului de arendă privind pășunea comunală din cauza nerespectării 

clauzelor contractuale și înființarea unor asociații pe sate; 

- propune ca asociația care are arendată pășunea să amenajeze un șanț lângă terenul de fotbal de la 

Isaiia pentru captarea apelor pluviale. 

 

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,   

 

                                          NECULAI BOTEZATU 
                                                                                                                                      Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


