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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 7171/RG din 31.10.2013 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 31 octombrie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.     

 Doamna Carp Liliana - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1207/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) rectificarea bugetului local al comunei;   

2) aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 10 la Statutul 

ARSACIS; 

3) aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice încheiat între 

ARSACIS și APAVITAL; 

4) aprobarea structurii funcționale a aparatului de specialitate a Primarului Comunei Răducăneni și a 

serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, după aplicarea prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013; 

5) numirea președintelui de ședință a CL pentru următoarele 3 luni.   

 II. Petiții și 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.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6979/RG/2013 al primarului comunei în care se propune 

rectificarea bugetului local al comunei. Proiectul este prezentat în amănunt de către dl. Dumitru Claudiu, 

referent în cadrul Compartimentului contabilitate. După prezentare, doamna consilier Codrianu Coca 

propune reducerea sumei alocate pentru cap. „Cultură, culte” cu 13.000 lei necesari pentru plata navetei 

profesorilor până la sfârșitul anului. Domnul consilier Botezatu Neculai propune varianta ca reducerea 

sumelor alocate să se facă în proporții egale atât de la cultură cât și de la drumuri. După discuții și calcule 

se propune ca din suma destinată cap. „Transporturi și comunicații”, respectiv pentru drumuri, să se scadă 

5.000 lei care să fie alocați pentru plata la zi a navetei profesorilor, urmând ca pentru suma necesară plății 

navetei până la sfârșitul anului să se identifice altă sursă în prima rectificare bugetară. Prin urmare, 

proiectul de hotărâre prezentat inițial, cu modificarea privind alocarea sumei de 5000 lei pentru plata 

navetei la zi a profesorilor este aprobat în unanimitate, iar Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA NR. 43.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6984/RG/2013 al viceprimarului comunei  în care se 

propune aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 10 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 nr. 6985/RG/2013 al viceprimarului comunei care propune 

aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă – canal 

încheiat între ARSACIS și APAVITAL. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 45. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6983/RG/2013 al viceprimarului comunei prin care se propune 

aprobarea structurii funcționale a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni şi a 

structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, după aplicarea prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 46. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6983/RG/2013 al viceprimarului comunei prin care se propune 

alegerea noului președinte de ședință al consiliului local pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea 

doamnei consilier Codrianu Coca, nominalizare acceptată în unanimitate, se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

47.   
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Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Dl. Botezatu Neculai propune ca iluminatul public să fie reglat astfel încât să pornească începând 

cu ora 17,00.  

 Dl. Fechete Claudiu: 

- propune repararea instalației electrice astfel încât troița din centrul loc. Răducăneni să fie din nou 

iluminată; 

- atrage atenția d-lui viceprimar despre obligația igienizării cursurilor de apă; 

- roagă viceprimarul să prezinte la prima ședință o situație a distribuirii dalelor din beton scoase cu ocazia 

amenajării trotuarelor.  

Dl. Encuț Emil: 

- afirmă că drumul de la hotarul Bohotinului este impracticabil și din această cauză se circulă pe terenuri 

care aparțin oamenilor; 

- propune identificarea sumei de 10000 lei pentru achiziția de balast absolut necesar acoperirii unor găuri 

din drumuri, dat fiind faptul că vine zăpada iar aceste găuri se vor transforma în cratere.   

 Dl. Radu Ion: 

- solicită alocare sumei de 10000 lei pentru Biserica Ortodoxă Răducăneni, pentru continuarea lucrărilor; 

- atrage atenția d-lui viceprimar despre un curs de apă din Bohotin care este obturat de deșeuri menajere și 

care poate constitui un pericol pentru riverani.          

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,   

 

                                                LILIANA CARP 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


