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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 06 octombrie 2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Gherghel Petru şi 

Radu Gicu. 

 Domnul consilier Lupu Lucian, preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1820/2011 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 

de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Radu Gicu, urmare a demisiei 

acestuia şi declararea ca vacant a locului acestuia în cadrul Consiliului local al comunei Răducăneni.  

2. Ratificarea Dispoziţiei nr. 1639/28.09.2011 a Primarului Comunei Răducăneni referitoare la 

rectificarea bugetului local al comunei. 

3. Aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafeţe de teren pentru 

realizarea unui parc eolian. 

4. Aprobarea înfiinţării Compartimentului registratură şi relaţii publice prin transformarea funcţiei publice 

vacante de referent, grad profesional asistent cu atribuţii de agent agricol din cadrul Compartimentului 

fond funciar şi registrul agricol într-o funcţie publică de acelaşi nivel dar cu atribuţii specifice de 

registratură şi relaţii publice.  

5. Petiţii şi interpelări.  

 Dl. consilier Radu Ion afirmă că proiectul de hotărâre referitor la consilierul Radu Gicu a mai fost 

pe ordinea de zi a şedinţelor trecute şi că nu mai poate fi supus dezbaterii plenului pentru ca aşa scrie în 

Legea administraţiei publice locale. Secretarul comunei îi dă legea pentru a arăta unde este specificat ceea 

ce afirmă, dar acesta spune că „va aduce înscris de la jurişti din prefectură”. 

 Consiliul local aprobă în ordinea de zi cu 8 voturi „pentru”.  

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4556/2011 al primarului comunei prin care se propune 

Consiliului Local să ia act de demisia domnului consilier Radu Gicu şi să declare postul acestuia vacant în 

cadrul consiliului local. D-a consilier Codrianu Coca afirmă că nu poate să nu aprobe decizia d-lui Radu 

Gicu de a demisiona.  În urma procedurii de vot deschis, cu  8 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Matei 

Dumitru şi Scriitoru Gheorghiţă) şi 3 voturi „împotrivă” (Radu Ion, Ladan Eugen şi Gherghelaş 

Benedict) proiectul de hotărâre este aprobat şi se adoptă HOTĂRÂREA NR. 54.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4750/2011 al primarului comunei prin care se propune 

ratificarea Dispoziţiei nr. 1639/2011 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului 

local. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi „pentru” şi adoptă HOTĂRÂREA NR. 

55.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4722/2011 al primarului comunei prin care propune 

întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafeţe de teren, proprietate 

publică a comunei. Consiliul local aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 56.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4557/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea transformării unei funcţii publice cu atribuţii de agent agricol într-o funcţie publică de acelaşi 

nivel, dar cu atribuţii de registratură şi relaţii publice. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 57. 

Ordinea de zi fiind epuizată, secretarul comunei informează plenul că firma care se ocupă cu 

realizarea stemei comunei a redactat 3 variante dintre care consiliul local trebuie să se decidă asupra 

uneia. În urma discuţiilor şi analizei, majoritatea optează pentru varianta nr. 3.  

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

 dl. Radu Ion: 

 - afirmă că există două hotărâri ale instanţei în favoarea d-nei Ciubotariu Crina; 

 - afirmă că a fost deconectată de la reţeaua electrică şi propune reluarea furnizării curentului 

electric pentru apartamentul respectiv; 
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 - propune suspendarea mandatului de consilier local al d-lui Lupu Lucian pentru că acesta este 

cercetat de D.N.A.; 

 - afirmă că există o hotărâre a consiliului local pentru realizarea parcării de la Bohotin, s-a început 

amenajarea şi nu ştie câţi bani a costat (primarul afirmă că pământul transportat acolo nu a costat nimic şi 

că investiţia va continua în limita fondurilor); 

 - afirmă că drumurile din Bazga sunt „sub orice critică”, sunt pietre foarte mari care nu permit 

accesul cu autoturismul şi întreabă câţi bani a costat un metru cub de piatră adus până la drum (primarul 

răspunde că 2,80 lei/km, plătindu-se doar transportul) 

 dl. Fechete Claudiu îi propune d-lui Radu Ion să iniţieze proiecte de hotărâre pentru ceea ce 

doreşte prin consiliul local;   

 d-na. Codrianu Coca: 

-  propune d-lui viceprimar să verifice modul de depozitare a deşeurilor în satul Bohotin pentru că 

se face la întâmplare, în locuri neamenajate; să aibă în vedere platformele de depozitare de lângă 

şcoală; să fie reamintite locuitorilor sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea prevederilor referitoare 

la depozitarea deşeurilor; 

- adresându-se plenului, afirmă că ar trebui să se înceteze cu acuzaţiile personale, „să încercăm 

fără ceartă să găsim soluţii pentru comună”; 

- îl roagă pe dl. primar să întreprindă demersuri pentru a fi semnalizată aşa cum trebuie trecerea de 

pietoni de la liceul teoretic, marcajele fiind şterse. În aceeaşi ordine de idei, dl. Augustin Ioan propune 

realizarea unei treceri de pietoni şi în dreptul drumului către piaţă, mai exact la CEC. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

    

     

 

 

 

    

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                      Consilier,   

 

                                         LUPU LUCIAN DANIEL 
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