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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 16 noiembrie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipseşte Lupu Lucian. 

 Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 1933/2011 a Primarului 

Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o supune spre aprobare 

plenului: 

1) Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni.  

2) Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Vlase Ioan.  

3) Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni a clădirii cu destinaţia de Şcoala Trestiana şi a terenului aferent 

acesteia.  

4) Aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale 

Comunei Răducăneni, reactualizate. 

5) Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţe 

şi funcţiuni conexe pe teren proprietate în suprafaţă de 50.000 m.p., situat în extravilan comuna 

Răducăneni, T 17, NC 416, 417”. 

6) Rectificarea bugetului local al comunei. 

7) Modificarea Anexei III la  Hotărârea nr. 54/2010 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna 

Răducăneni începând cu 01.01.2011, precum şi pentru  aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a  

taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2012  

8) Aprobarea protocolului încheiat cu SC APAVITAL SA privind modul de realizare a obiectivului de 

investiţii „Extindere reţea de alimentare cu apă în satul Roşu, comuna Răducăneni”. 

9) Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 58/2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea componenţei, organigramei şi a modului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni. 

10) Aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării a 6,58 ha teren în vederea realizării unui 

parc eolian, aprobarea documentaţiei de atribuire şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie.  

11) Petiţii şi interpelări. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6056/2011 al primarului comunei prin care se propune 

Consiliului Local alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni. În unanimitate plenul 

alege pe domnul Rotariu Vasile şi este adoptată HOTĂRÂREA NR. 59.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5663/2011 al primarului comunei prin care se propune 

validarea mandatului de consilier local pentru domnul Vlase Ioan, membru supleant pe lista PD-L, urmare 

a demisiei d-lui Radu Gicu. Consiliul local validează mandatul şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA 

NR. 60. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5853/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei şi în administrarea Consiliului Local 

al comunei Răducăneni a clădirii cu destinaţia Şcoala Trestiana şi a terenului aferent acesteia. Consiliul 

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

61.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4600/2011 al primarului comunei prin care propune aprobarea 

PUG-ului şi a RLU-ului, reactualizate, conform documentaţiei întocmite de cptre proiectantul SC 

HABITAT PROIECT SA. Consiliul local aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 62.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4991/2011 al primarului comunei prin care se propune 

modificarea Anexei III la HCL nr. 54/25.11.2010 privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2011, 

precum şi stabilirea taxelor şi impozitelor pentru anul 2012, aceleaşi ca pentru 2011. Consiliul local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 63. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6158/2011 al primarului comunei prin care se propune 

rectificarea bugetului local. La acest proiect de hotărâre, dl. Radu Ion propune alocarea unei sume pentru 

Biserica Ortodoxă Răducăneni, mai exact pentru achiziţia unei cantităţi de 20 t de var necesar realizării 

picturii interioare a bisericii. Dl Radu Ion propune achiziţia acum pentru că varul trebuie să fie prelucrat 

după aproximativ un an, iar suma alocată va fi utilizată pentru achiziţia varului, a transportului de la 

vânzător şi pentru realizarea gropii in care se a stinge varul. Dl. primar este de acord cu propunerea d-lui 

Radu ion şi propune consiliului local alocarea sumei de 4.000 lei de la cap. Piaţă pentru Biserica 

Ortodoxă Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre şi amendamentul propus şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 64. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6103/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea protocolului încheiat cu SC APAVITAL SA privind realizarea obiectivului de investiţii 

„Extindere reţea de alimentare cu apă în satul Roşu, comuna Răducăneni”. Consiliul local aprobă 

protocolul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 65. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4431/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea PUZ-ului „Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţe şi funcţiuni conexe pe 

teren proprietate în suprafaţă de 50.000 m.p., situat în extravilan comuna Răducăneni, T 17, NC 416, 

417” – beneficiar SC ELEONOR IMOBILIARE SRL. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 66. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6075/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea modificării şi completării HCL nr. 58/2008 privind componenţa SVSU Răducăneni, mai exact 

actualizarea componenţei acestui serviciu. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 67. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6101/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea, documentaţia de atribuire şi componenţa comisiei de 

evaluare a ofertelor în vederea concesionării a 6,58 ha de teren, domeniu public, în vederea realizării unui 

parc eolian. Dl Radu Ion afirmă că nivelul redevenţei stabilit în studiul de oportunitate este mic, respectiv 

de 368 euro pe an. Secretarul comunei precizează că redevenţa stabilită prin studiu reprezintă valoarea 

minimă anuală şi că, înainte de a demara procedura pentru concesiune, comisia de licitaţie poate stabili un 

alt nivel al redevenţei. În ceea ce priveşte constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, consiliul local 

aproba în unanimitate nominalizarea consilierilor locali Radu Ion, Ladan Eugen şi Drăgan Vasilică. 

Proiectul de hotărâre fiind aprobat în unanimitate, Consiliul local adoptă HOTĂRÂREA NR. 68.   

Ordinea de zi fiind epuizată se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

 dl primar dă citire Adresei cu nr. 501/2011 a sc EOLIS RUGINOASA srl prin care se solicită 

acceptul consiliului local de a se instala un anemometru pe domeniul public al comunei, pentru 

aproximativ 12 luni, solicitând în acest sens 5 mp de teren. Dl. Radu Ion afirmă că este de acord 

cu solicitarea, dar societatea poate face o sponsorizare liceului, contribuind cu o sumă la 

organizarea manifestărilor specifice de Crăciun. Consiliul local este de acord în unanimitate atât 

cu instalarea anemometrului cât şi cu propunerea d-lui Radu Ion. 

 Dl. Dănilă Gheorghe: solicită un autogreder pentru un drum din Bazga; 

 Dl Drăgan Vasilică: propune amenajarea unui refugiu pentru autoturisme în faţa Grădiniţei cu 

program prelungit; 

 Dl. Augustin Ioan: propune ca iluminatul public să funcţioneze dimineaţa de la 6 la 7  şi să fie 

verificată reţeaua în zona Călăraşi pentru că sunt doar câteva becuri care luminează. 

 

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,   

 

                                             ROTARIU VASILE 
                                    Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Secretarul comunei 

                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin  

 


