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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 1539/RG din 15.03.2013 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 15 martie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă  toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.   

 Doamna Axinte Petronela - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 282/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2013; 

2) Aprobarea Planului privind investițiile în anul 2013 în Comuna Răducăneni; 

3) Aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei 

Răducăneni, pentru anul școlar 2013 - 2014; 

4) Petiţii şi 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. 628/RG/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2013. După prezentare, domnul primar îl invită pe dl. 

Dumitru Claudiu – referent în cadrul Compartimentului contabilitate să explice plenului, în detaliu, 

structura bugetului de venituri și cheltuieli, mai exact propunerea pentru bugetul pe anul 2013.  

După explicarea alocărilor bugetare, atât pe capitole de venituri cât și de cheltuieli, domnul primar 

dă cuvântul consilierilor locali pentru propuneri și/sau amendamente. 

Dl. Encuț Emil – propune alocarea sumei de 200 mii lei pentru amenajarea/reabilitarea Căminului 

Cultural.  

Dl. Ailieseii Ion – afirmă că s-a tot discutat despre realizarea unui bust a lui Răducanu Rosetti și 

despre amplasarea acestuia în parcul din centrul localității Răducăneni și propune alocarea unor fonduri 

pentru acest lucru.  

Dl. Petrea Valentin – afirmă că a identificat o suprafață de teren în satul Bohotin unde ar dori să se 

amenajeze un parc de joacă și propune în aceste sens alocarea sumei de 20 mii lei. 

Dl. Radu Ion – propune alocarea unei sume pentru pictura interioară la Biserica Ortodoxă 

Răducăneni, solicitând în acest sens 100 mii lei și pentru Biserica Ortodoxă Bazga propune alocarea sumei 

de 25 mii lei pentru realizarea clopotniței. 

Dl. Ladan Eugen – propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru Biserica Catolică Răducăneni. 

Dl. Fechete Claudiu – propune constituirea unui comitete de conducere la nivelul Bisericii 

Ortodoxe Răducăneni care să gestioneze toate activitățile și implicit toate sumele alocate pentru aceasta; 

propune ca pictura interioară a bisericii să se facă similar cu cea de la Biserica Catolică Răducăneni, adică 

doar prin contribuția cetățenilor. 

Dl Botezatu Neculai – propune concret alocarea unor sume către bisericile din comună, astfel: 50 

mii lei pentru BO Răducăneni, 40 mii lei pentru BC Răducăneni, 20 mii lei pentru BO Bazga, 20 mii lei 

pentru BO Bohotin, 15 mii lei pentru BO Isaiia și 15 mii lei pentru BO Roșu; mai propune alocarea unor 

sume pentru învățământ și anume: 38 mii lei pentru burse, 41 mii lei pentru naveta cadrelor didactice, 70 

mii lei pentru Școala nr. 2 și 60 mii lei pentru Școala Roșu. Domnul Botezatu propune ca sursă de finanțare 

pentru a se putea aloca acești bani să fie redusă suma alocată pentru plata indemnizației persoanelor cu 

handicap cu 200 mii lei precum și reducerea cu 100 mii lei a sumei alocată pentru investiția privind 

extinderea lucrărilor de amenajare a trotuarelor din comună și dacă mai este cazul să se reducă și de la 

reparații curente a drumurilor din comună. 
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D-na Codrianu Coca – propune ca pentru învățământ să se găsească o soluție pentru acoperirea 

necesarului, adică suma de 70 mii lei compusă din: 38 mii lei pentru burse, 20 mii lei pentru transport și 12 

mii lei pentru achiziția de cărți. 

Dl. Encuț Emil amintește plenului despre necesitatea înființării poliției locale și propune alocarea în 

acest sens a unor fonduri.  

Dl. Gherghelaș Benedict – supune atenției plenului că lipsa banilor necesari plății indemnizației 

persoanelor cu handicap poate deveni om problemă majoră, pentru multe persoane cu handicap fiind 

singura sursă de venit, de aceea el este împotriva reducerii sumei alocată în acest sens. 

Nemaifiind alte propuneri, secretarul comunei reia toate propunerile întrebând fiecare dintre 

inițiatori dacă rămâne consecvent propunerii inițiale și fiecare propunere este supusă votului plenului, 

pentru a îndeplini condiția obligatorie pentru modificarea proiectului de hotărâre, respectiv votul 

majorității consilierilor aflați în funcție, cel puțin 8 voturi pentru. 

După terminarea procedurii, care a inclus și modificări ale inițiatorului, adică reducerea unor sume 

față de propunerea inițială, majoritatea consilierilor aflați în funcție aprobă repartizarea celor 300 mii lei 

retrase de la plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap (200 mii lei) și de la investiția privind 

extinderea lucrărilor de amenajare a trotuarelor (100 mii lei) astfel:  

1. Pentru învățământ: 38 mii lei pentru burse, 20 mii lei pentru plata navetei cadrelor didactice, 12 

mii lei pentru achiziția de cărți, 50 mii lei pentru anveloparea Școlii Generale nr. 2 și 60 mii lei 

pentru reparații curente la Școala Roșu. 

2. Pentru biserici: 30 mii lei pentru BO Răducăneni, 20 mii lei BC Răducăneni, 15 mii lei pentru 

BO Bazga, 15 mii lei pentru BO Bohotin, 10 mii lei pentru BO Isaiia și 10 mii lei pentru BO 

Roșu. (se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru Biserica Trestiana – executat împrejmuire 

- prin scăderea sumei alocate BO Bohotin la 10 mii lei) 

3. Pentru amenajarea parcului de joacă din loc. Bohotin : 20 mii lei.  

 

 Avându-se în vedere toate aceste modificări care ar trebui efectuate în proiectul de hotărâre pentru 

adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2013, domnul primar propune și în unanimitate membrii 

consiliului local sunt de acord pentru organizarea în ziua de miercuri, 20 martie, ora 18 a unei ședințe 

extraordinare care să aibă pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre: adoptarea bugetului și implicit 

aprobarea investițiilor pe anul 2013.    

                  

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi și se prezintă proiectul de hotărâre nr. 957/RG/2013 al 

primarului comunei prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea organizării rețelei 

școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2013 - 

2014. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 9.  
 

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,   

 

                                          PETRONELA AXINTE 
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