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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 7614 din 31.10.2012 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 31 octombrie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă  13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc Coca Codrianu şi Marcel Lupu.  

 Domnul Aruştei Dumitru - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 1694/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care 

o supune spre aprobare plenului: 

1) Aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor speciale care se vor aplica în Comuna 

Răducăneni începând cu data de 01.01.2013 

2) Aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de 

Apă Canal - ARSACIS. 

3) Aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal – ARSACIS şi SC APAVITAL 

SA. 

4) Modificarea Hotărârii nr. 90/2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea 

arendării islazului comunal.  

5) Aprobarea studiului de oportunitate, concesionării şi a documentaţiei de atribuire în vederea 

concesionării unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei. 

6) Aprobarea împăduririi unei suprafeţe de 3,00 ha de teren, proprietate publică a comunei. 

7) Aprobarea unor reglementări pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

8) Aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

9) 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.  

 Secretarul comunei constată că pe ordinea de zi este un proiect de hotărâre în a cărui adoptare 

domnul consilier Radu Ion are un interes patrimonial. Pentru eficienţă în modul de lucru, secretarul 

comunei propune începerea dezbaterii cu acest proiect de hotărâre, domnul Radu Ion neparticipând în 

conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, urmând ca după procedura de vot să se 

continue cu ordinea de zi iniţială şi evident cu participarea şi d-lui Radu Ion la lucrările şedinţei. Atât dl. 

Radu Ion cât şi Consiliul Local sunt de acord.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7433/2012 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea unui studiu de oportunitate, concesionarea şi documentaţia de atribuire în vederea concesionării 

unui imobil (clădiri şi teren aferent). Referitor la acest proiect de hotărâre:  

- Dl. Botezatu Neculai afirmă că în comisia de buget acest proiect s-a avizat favorabil, cu condiţia 

achitării datoriilor de către vechiul concesionar al bunului, respectiv Radu Ionuţ; 

- dl. Encuţ Emil, afirmă că în calitate de preşedinte al comisiei de administraţie publică, face 

cunoscut plenului punctul de vedere al acestei comisii şi anume ca imobilul să nu fie concesionat, 

acestuia acordându-i-se destinaţia de spaţiu pentru activitatea unui echipaj SMURD sau pentru o 

grupă de pompieri. 

În urma procedurii de vot, cu 4 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 5 „abţineri”, proiectul de 

hotărâre nr. 7433/2012 nu este adoptat. 

După invitarea d-lui Radu Ion la lucrările şedinţei se reia ordinea de zi.      

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6932/2012 al primarului comunei referitor la aprobarea 

taxelor locale pentru anul 2013. Domnul Primar prezintă plenului doar propunerile pentru modificarea unor 



Pagina 2 din 3 

taxe, restul rămânând exact ca pentru anul 2012, şi anume: taxa de procesare dosar şi eliberare certificat de 

divorţ, taxa pentru eliberarea copiilor heliografice şi taxele pentru oficierea căsătoriilor în zilele de lucru şi 

sâmbăta sau duminica. Cu 8 voturi „pentru”, Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 43.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7117/2012 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Actul Constitutiv şi la Statutul ARSACIS. Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 44. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7116/2012 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare încheiat între ARSACIS şi ARAVITAL SA. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 45. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7412/2012 al primarului comunei prin care se propune 

modificarea HCL nr. 90/2007 privind arendarea islazului comunal.  Domnul Primar explică plenului că 

această modificare este de fapt o diminuare a suprafeţei arendate cu 47,23 ha, urmare a măsurătorilor prin 

teledetecţie efectuate de către APIA în anul 2012. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă, cu o singură „abţinere”, HOTĂRÂREA NR. 46. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7537/2012 al primarului comunei prin care se propune 

împădurirea unei suprafeţe de 3,00 ha de teren supus eroziunii, teren aflat în proprietate publică. Consiliul 

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

47. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7476/2012 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unor reglementări privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

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

HOTĂRÂREA NR. 48.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7559/2012 al primarului comunei prin care se propune 

rectificarea bugetului local. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 49.   

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

 Dl. Encuţ Emil:  

- propune înfiinţarea poliţiei locale; 

- afirmă că nu s-a rezolvat problema traverselor din beton scoase de la fostul CAP Răducăneni şi nici 

schimbarea locului de vânzare a strugurilor; 

- afirmă că au dispărut dale din beton din faţa casei d-lui Păscăloaie iar betonul scos din faţa Căminului 

Cultural nu ştie unde a ajuns; 

- propune numirea unui director la Căminul Cultural care să se ocupe inclusiv de întreţinerea acestuia; 

- întreabă cum au fost cheltuiţi banii pentru organizarea zilelor comunei şi banii acordaţi ca subvenţii 

pentru islazul comunal; 

- propune ca un consilier local sau mai mulţi să supravegheze lucrările privind amenajarea trotuarelor şi 

chiar pentru orice altă lucrare care se va executa în comună; 

- propune scutirea de la plata taxei de salubritate a muncitorilor care lucrează pentru colectarea deşeurilor. 

 Dl. Botezatu Neculai:  

- propune ca după distribuirea necesarului de lemne de foc către instituţiile de învăţământ, surplusul să fie 

dat către biserici; 

- afirmă despre necesitatea urgentă de a continua realizarea aducţiunii cu apă în satul Roşu.  

 Dl. Slădaru Dorin:  

- ridică problema unei proprietăţi din satul Bohotin al cărei gard obturează drumul sătesc; 

- propune executarea şi montarea unor stănoage în fiecare sat, necesare activităţii veterinare; 

- afirmă că în curtea vechiului sediu al CAP Bohotin există un hambar care din cauza dimensiunilor şi a 

stării de degradare prezintă un grad ridicat de prăbuşire;  

 D-na. Axinte Petronela: 

- afirmă că dalele betonate promise pentru Şcoala Roşu reprezintă o necesitate urgentă, urmare a lucrărilor 

efectuate în curtea şcolii pentru racordul la reţeaua de apă; 

- contată starea proastă a drumurilor din satul Roşu, afirmând că la săparea şanţului pentru realizarea 

aducţiunii cu apă, pământul scos din şanţ a fost depozitat pe drum stricând astfel drumul; 

- constată că tomberoanele cu deşeuri menajere sunt pline de mult timp, deşeurile fiind depozitate şi pe 

lângă acestea;   

 Dl. Ilie Viorel: 
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- propune ca fiecare consilier să constate şi să semnaleze plenului ce drumuri ar trebui neapărat reparate sa 

amenajate; 

- propune constituirea unei comisii la nivelul consiliului local care să supravegheze lucrările din comună, 

consilierii fiind motivaţi prin mărirea indemnizaţiei; 

- propune ca în anul 2013 pavarea trotuarelor să se extindă până la Staţia Bazga precum şi la intrarea pe 

terenul de fotbal; 

- propune şi extinderea reţelei de canalizare în comună acolo unde există reţea de apă. 

 Dl. Petrea Valentin: 

- afirmă că în comună sunt probleme care datează de ani buni şi care nu au fost rezolvate de vechea 

conducere; 

- întreabă ce căruţe au plecat cu dale betonate la Bohotin, dale luate din curtea şcolii cu aprox. 2 săptămâni 

în urmă cu acordul d-lui Botezatu Neculai; 

- afirmă că la Şcoala Isaiia grupul sanitar din interior nu poate fi utilizat din cauza lipsei de apă, iar cel din 

exteriorul clădirii este un pericol pentru copii; 

- solicită clarificări privind un contractul de închiriere al fostului CAP Bohotin, afirmând că există nişte 

clauze contractuale în defavoarea autorităţii locale; 

- propune tipărirea şi distribuirea unor pliante către populaţie pentru conştientizarea acesteia asupra 

depozitării deşeurilor şi în general grija faţă de mediu; 

- reafirmă necesitatea executării sau achiziţionării unor panouri de afişaj care să reprezinte într-adevăr 

comuna noastră.  

 Dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că întreţinerea drumurilor este absolut necesară pentru a evita degradarea acestora şi implicit 

costuri mult mai mari pentru amenajare; 

- propune găsirea unor soluţii pentru stoparea furturilor şi stoparea păşunatului ilegal; 

 Dl. Ailieseii Ion: 

- afirmă că pentru fosta clădire a centralei de lângă sediul APIA trebuie luată urgent o hotărâre şi stabilit 

destinaţia acesteia; 

- propune ca banii alocaţi de Consiliul Judeţean pentru drumuri să fie utilizaţi ori pentru achiziţia de balast 

ori să se rezolve problema unor şanţuri, taluzarea şi amenajarea acestora; 

- afirmă că a constatat lipsa de personal angajat ca muncitori la primărie şi propune găsirea unor soluţii 

legale pentru angajare sau pentru încheierea unui contract de servicii pentru a putea suplimenta personalul 

cu 3-4 oameni; 

- solicită stabilirea de urgenţă a statutului juridic al traverselor din beton scoase de la fostul CAP 

Răducăneni şi depozitate la Telechi Gheorghe, afirmând că aceste traverse pot fi utilizate în multe locuri în 

folosul comunităţii. 

 Dl. Radu Ion: 

 - afirmă că în Consiliul Local unii au venit pentru „a-şi rezolva problemele economice”; 

- afirmă că „se sperie de ceea ce vede în Consiliul Local vis-a-vis de libera iniţiativă”. 

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,   

 

                                            DUMITRU ARUŞTEI 

 

 
                                                                                                                                       Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


