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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 1800/RG  din 31.03.2014 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 31 martie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.   

 Domnul Emil Encuț - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

570/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

a) aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Răducăneni pentru perioada 2014 - 2020;   

b) aprobarea împăduririi unei suprafețe de 20.000 mp de teren; 

c) rectificarea bugetului local al comunei; 

d) clasificarea unor drumuri sătești/secundare continue în drum comunal; 

 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. 809/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Răducăneni pentru perioada 

2014 - 2020. După expunerea domnului primar, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 8.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1578/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea împăduririi unei suprafețe de 20.000 mp de teren. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 9. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1632/RG2014 al primarului comunei prin care se propune 

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

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 10. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1761/RG2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind clasificarea unor drumuri sătești/secundare continue în drum comunal. 

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

HOTĂRÂREA NR. 11. 
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 

scutirea de penalități a persoanelor fizice care-și plătesc datoriile curente până la o anumită dată,  

propunere cu care plenul este de acord, urmând ca până ședința următoare domnul primar să se informeze 

în detaliu privind condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre. 

Dl. Petrea Valentin: 

- solicită amenajarea unui gard în jurul pubelelor pentru gunoiul menajer amplasate lângă Școala 

Bohotin; 

- afirmă că gardul Școlii Bohotin trebuie urgent reparat, adresându-se în același timp și d-nei director 

Coca Codrianu; 

- afirmă că se zvonește  despre înființarea unei biserici private în localitatea Bohotin și întreabă dacă 

se poate găsi o soluție pentru a împiedica acest lucru nefiresc; 

- constată că trebuie schimbat și actualizat contractul de arendă încheiat de Parohia Ortodoxă 

Bohotin când preotul Bercaru era în funcție, dat fiind faptul că acum este un nou preot paroh; 

- solicită domnului primar sprijin pentru identificarea și punerea la dispoziție a unei suprafețe de 

teren pentru amenajarea parcului de joacă din satul Bohotin; 

- afirmă că s-au ridicat niște saivane al căror amplasament este posibil să fie pe islazul comunal și 

solicită verificarea acestui fapt.  



Pagina 2 din 2 

Dl. Slădaru Dorin: 

- propune d-lui primar să se facă un efort financiar pentru a acorda un ajutor adolescentului bolnav 

de leucemie, pentru care elevii și profesorii au organizat acțiuni umanitare; dl. primar afirmă că va 

acorda acest sprijin financiar. 

Dl Botezatu Neculai: 

- întreabă de ce nu se înmatriculează autospeciala pentru stingerea incendiilor, acesta circulând pe 

drumuri publice; 

Dl. Radu Ion: 

- constată că împrejmuirea platformelor pe care se află pubelele pentru gunoiul menajer este 

necesară; 

- propune identificarea tuturor persoanelor care au proprietăți pe malul pârâului și care ar trebui 

avertizați cu privire la aruncarea de deșeuri în albie. 

 

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,   

 

                                               EMIL ENCUȚ  
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


