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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 7234/RG din 27.11.2015 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 27 noiembrie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.    

 Domnul Radu Ion - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1212/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care 

o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna 

Răducăneni  începând cu 01.01.2016; 

2. Acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. 

asupra unei suprafețe de 421 m.p. de teren din satul Răducăneni, teren aflat în domeniul public 

al comunei, în vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă PTA 14 Răducăneni, 

com. Răducăneni, jud. Iași”; 

3. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016; 

      4. Aprobarea întocmirii a două studii de fezabilitate în vederea realizării următoarelor obiective de 

investiții: 

1) „Construire Cămin Cultural în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

            2) „Înființarea și modernizarea, inclusiv dotarea, unei grădinițe în satul Răducăneni, comuna 

Răducăneni, județul Iași”; 

II. Petiții și interpelări 

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

Domnul Radu Ion informează plenul că a fost depus și un alt proiect de hotărâre, inițiat de un 

număr de 8 consilieri locali, privind schimbarea din funcția de viceprimar al comunei a domnului 

consilier Ilie Viorel. Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, iar cu 9 voturi pentru se aprobă.   

 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. 5968/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale care se vor aplica în Comuna 

Răducăneni începând cu data de 01.01.2016. Din partea Comisiei locale de administrație publică, prin 

domnul consilier Petrea Valentin, se propune un amendament la proiectul de hotărâre și anume 

modificarea taxelor privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică. 

Modificarea este aprobată cu 10 voturi „pentru”. Domnul Botezatu Neculai propune ca taxele să 

rămână la nivelul anului 2015, iar acolo unde legea impune, în anul 2016, stabilirea unei taxe cuprinsă 

într-un interval de valori, să se încaseze valoarea minimă a intervalului. Propunerea este aprobată în 

unanimitate. Prina urmare, cu modificările propuse de domnul Petrea Valentin și cu propunerea 

domnului Botezatu Neculai, în urma procedurii de vot deschis, Consiliul Local adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 50.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6415/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către 

E.ON Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de 421 m.p. de teren din satul Răducăneni, teren 

aflat în domeniul public al comunei, în vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă 

PTA 14 Răducăneni, com. Răducăneni, jud. Iași”. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 51. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6873/RG/2015 al primarul comunei  prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 

2016. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 52. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7070/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru Aprobarea întocmirii a două studii de fezabilitate în vederea realizării 

următoarelor obiective de investiții: 

1) „Construire Cămin Cultural în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

            2) „Înființarea și modernizarea, inclusiv dotarea, unei grădinițe în satul Răducăneni, comuna 

Răducăneni, județul Iași”. 

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

HOTĂRÂREA NR. 53. 

 

Având în vedere că la ședință participă și alte persoane, printre care și medicul veterinar Radu 

Ciprian, care are o solicitare adresată în scris consiliului local, domnul consilier Radu Ion, președintele 

de ședință, propune ca înaintea discutării proiectului de hotărâre privind schimbarea viceprimarului să 

se analizeze solicitarea medicului veterinar. Propunerea este acceptată. 

Domnul viceprimar dă citire solicitării, prin care, în esență, se dorește ca din bugetul local să se 

achiziționeze cipuri pentru câini, chiar dacă aceștia sunt în gospodăriile populației, plecând de la 

ipoteza că proprietarii vor scoate animalele din curți afirmând că nu le aparțin, atunci când vor fi somați 

să le implanteze cipuri. Se estimează și suma de aproximativ 13.000 lei. În urma discuțiilor se trage 

concluzia ca solicitarea să fie analizată în detaliu, în concordanță cu prevederile legale în materie și, 

dacă este cazul, să se promoveze un proiect de hotărâre în acest sens.  

Domnul viceprimar mai dă citire altor două solicitări, respectiv una a medicului de familie din 

satul Bohotin care dorește fonduri pentru reabilitarea clădirii în care își desfășoară activitatea, clădire 

concesionată, fost dispensar uman și oferta pe care o face o firmă pentru a vinde beton concasat.  

Pentru prima solicitare, domnul Petrea Valentin afirmă că ar trebui citit contractul de 

concesiune, ce clauze sunt în el, cui îi revine obligația privind reparațiile, dacă sunt deduceri, iar acest 

lucru nu este de competența consiliului local.  

Pentru a doua solicitare, domnul Petrea Valentin afirmă că firma care dorește să ne vândă 

betonul concasat deja l-a depozitat pe terenul nostru și întreabă dacă este un contract de închiriere sau 

un acord în acest sens? Domnul Encuț Emil afirmă că acela nu este beton concasat și că are îndoieli în 

ceea ce privește calitatea, dar se poate negocia. Concluzia este că orice achiziție și implicit 

responsabilitate privind calitatea produselor nu este de competența consiliului local ci a primarului 

comunei.  

     

Se trece la punctul următor al ordinii de zi: proiect de hotărâre, inițiat de un număr de 8 

consilieri locali, privind schimbarea din funcția de viceprimar al comunei a domnului consilier Ilie 

Viorel. Inițiatorii sunt: Botezatu Neculai, Codrianu Coca, Ladan Eugen, Axinte Petronela, Lupu 

Marcel, Encuț Emil, Gherghelaș Benedict și Radu Ion. 

Secretarul comunei informează plenul că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale, adică 

este inițiat de minim o treime din rândul consilierilor locali, dar că pentru adoptarea hotărârii, cu vot 

secret, este necesar ca două treimi să fie de acord, adică un număr de 10 consilieri locali.    

În urma procedurii de vot secret, care se face prin apel nominal, Comisia de validare constată că 

pentru schimbarea din funcție au fost 8 voturi, iar împotriva schimbării 7 voturi. Prin urmare, proiectul 

de hotărâre pentru schimbarea din funcția de viceprimar al comunei a domnului consilier Ilie Viorel nu 

este adoptat.  

 

Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 

Doamna Gorgos T. din satul Isaiia, participantă la ședință:  

- afirmă că funcția de consilier local înseamnă reprezentativitate pentru toate satele și întreabă câți au 

fost în celelalte sate să vadă ce se întâmplă? 

- consideră că funcția de consilier nu ar trebui remunerată, că doritorii acestei funcții ar trebui să facă, 

în primul rând, ceva pentru binele întregii comunități, pentru interesul general și că sunt printre 

consilierii actuali persoane care nu au ce căuta în funcție, neștiind de fapt ce nevoi au oamenii pe care-i 

reprezintă, că unii vin la ședințe doar pentru a-și încasa indemnizația. 

- dorește să fie chemații și cetățenii comunei când se iau hotărâri în interes general, să fie implicați câți 

mai mulți oameni. 

 Domnul Oprea din satul Bohotin, participant la ședință: 

- afirmă că nu este mulțumit de calitatea lucrărilor de la drumul betonat din satul Bohotin, el locuind 

chiar acolo: este prea îngust, nu au loc două căruțe să treacă în același timp, este prea înalt, în unele 
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locuri are și peste un metru față de nivelul vechi, consideră că lucrarea este „o bătaie de joc”, nu se 

cunoaște termenul de execuție, cu banii pentru această lucrare se putea face un drum mult mai bun, mai 

util și se putea face și rețeaua de canalizare înainte.  

 Domnul Encuț Emil întreabă dacă se organizează ceva de 1 Decembrie, având în vedere că de la 

manifestarea de Zilele comunei au rămas bani necheltuiți; dl. primar răspunde că nu se organizează 

nimic și că banii vor fi utilizați anul viitor pentru zilele comunei. 

 Doamna Codrianu Coca afirmă că a fost marcată de discursul doamnei Gorgos T. și informează 

plenul că își anunță demisia din funcția de consilier local, consideră că nu are ce căuta în politică și că 

preferă să rămână doar profesor și director.   

 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,   

 

                                      RADU ION                               
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                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  


