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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 3175 din 29.05.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 mai 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește doamna consilier local Coca 

Codrianu.   

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

nr. 569/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Aprobare Act adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și sc APAVITAL sa; 

2. Aprobare Act adițional nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și sc APAVITAL sa; 

3. Împuternicire persoană pentru a înlocui, când este cazul, reprezentantul legal al Comunei 

Răducăneni la ședințele Adunării Generale a ARSACIS; 

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

aflat în proprietatea privată a comunei; 

5. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 23/26.06.2009 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni privind gospodărirea și menținerea curățeniei pe teritoriul comunei Răducăneni; 

6. rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015; 

7. însușirea în domeniul privat al  Comunei Răducăneni a activului fix „Microbuz școlar marca 

Opel Movano Cibro”, precum și darea în administrare și folosință gratuită a acestuia către 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni.  

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. 2868/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și sc APAVITAL sa. 

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

HOTĂRÂREA NR. 20.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2869/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Actului Adițional nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și sc APAVITAL sa.. 

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

HOTĂRÂREA NR. 21. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2870/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru împuternicirea domnului Martinaș Serafin, inspector, pentru a 

înlocui, când este cazul, reprezentantul legal al Comunei Răducăneni la ședințele Adunării Generale a 

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

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 22. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2741/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobare întocmire raport de evaluare în vederea vânzării, prin 

negociere directă, a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei. Consiliul Local aprobă proiectul 

de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 23. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2388/RG/2015 al primarul comunei  prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 23/26.06.2009 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind gospodărirea și menținerea curățeniei pe teritoriul 
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comunei Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 24. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3091/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru rectificarea bugetului local. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 25. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 3100/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru însușirea în domeniul privat al  Comunei Răducăneni a activului 

fix „Microbuz școlar marca Opel Movano Cibro”, precum și darea în administrare și folosință gratuită 

a acestuia către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni. 

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

Dl. Encuț Emil: 

- afirmă că mașina de pompieri nu ar trebui folosită pentru udarea florilor pentru că, în cazul unui 

incendiu, se pierde timp pentru umplerea acesteia cu apă; propune, pentru udatul florilor, cumpărarea 

unor recipiente (cuburi de 1 to) și amplasarea acestora pe mașina de deszăpezit; 

- propune dotarea personalului care lucrează pe mașina de colectare a deșeurilor cu echipament adecvat; 

- solicită d-lui viceprimar nivelarea rigolei aferente drumului care leagă drumul național de podul spre 

zona Călărașu, pentru ca ulterior să poată fi cosită.  

 Dl. Ailieseii Ion: 

- întreabă dacă nu ar fi posibil ca terenul dintre parc și islazul comunal să poată fi dat prin concesiune 

pentru construirea de locuințe; 

- afirmă că pe drumurile pe care s-a împrăștiat beton spart trebuie, obligatoriu, pus și nisip pentru 

nivelare și compactare; 

- informează plenul consiliului local că este ultima ședință a consiliului la care mai participă, 

anunțând în acest sens că își depune demisia, pe care o și înaintează, pentru conformitate, 

secretarului comunei.  

 Dl. Petrea Valentin propune și solicită în același timp ca iluminatul public să funcționeze toată 

noaptea, să se găsească fondurile necesare, chiar cu riscul de a nu pietrui un drum anul acesta banii să 

fie folosiți pentru iluminat. 

 Dl. Aruștei Dumitru propune, pentru udatul florilor, varianta cu un bazin mare amplasat pe 

vechea mașină de pompieri, care, eventual poate fi folosită și pentru stingerea unor incendii.  

  Dl. Radu Ion: 

- afirmă că se vede că a fost schimbat viceprimar, „se vede ceva în comună”; 

- propune dotarea poliției locale cu un autovehicul, din parcul existent sau unul nou, pentru 

promptitudine și eficiență. 

Dl. Fechete Claudiu: 

- informează plenul despre cazul familiei Sîngeap, un tată singur care crește 5 copii, care nu a putut 

plăti taxele locale și drept urmare nu mai beneficiază de prestațiile sociale atât de necesare pentru traiul 

de zi cu zi; solicită primarului găsirea unei soluții; dl. primar afirmă că acest caz este în atenția Direcției 

Generale pentru Protecția Copilului Iași, singura instituție abilitată să intervină în mod legitim. 

 Dl. Lupu Marcel: 

- solicită prezența consilierului juridic pentru a prezenta situația asociației crescătorilor de animale și a 

bunurilor acesteia; dl. Ailieseii Ion îi răspunde că asociația este persoană juridică non-profit, de sine 

stătătoare și nesubordonată consiliului local sau primarului; 

- întreabă dacă terenul de vis-a-vis de stația de carburanți de la ieșirea din satul Răducăneni este sub un 

contract de concesiune încheiat cu proprietarul stației, pentru că pe acest teren funcționează o parcare; 

dacă nu este contract, atunci cum a fost amenajată parcarea?  

 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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