ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA RĂDUCĂNENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 6133/RG din 30.10.2014

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi 30 octombrie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la
care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.
Domnul Gherghelaș Benedict - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin
Dispoziţia nr. 1224/2014 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 și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale care se vor aplica în
Comuna Răducăneni începând cu data de 01.01.2015;
2. Trecerea în domeniul public al comunei și în administrarea consiliului local a unor suprafețe de
teren având categoria de folosință „pășune”;
3. Rectificarea bugetului local al comunei.
4. Aprobarea transformării unui post din cadrul Compartimentului contabilitate ca urmare a promovării în
clasă a funcţionarului public titular al postului;
5. Numirea președintelui de ședință al consiliului local 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. 4707/RG/2014 al primarului comunei în care se propune
aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale care se vor aplica în Comuna
Răducăneni începând cu data de 01.01.2015. Domnul Petrea Valentin propune ca taxa privind autorizația
pentru desfășurarea activității de alimentație publică să fie de 300 lei/an, propunere pe care plenul o
acceptă în unanimitate. Cu modificarea propusă de domnul Petrea Valentin, Consiliul Local aprobă
proiectul de hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 33.
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5913/RG/2014 al primarului comunei în care se propune
trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al Comunei
Răducăneni a unei suprafețe totale de 226,67 hectare de teren având categoria de folosință „pășune”.
Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate
HOTĂRÂREA NR. 34.
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5914/RG/2014 al primarului comunei în care se propune
rectificarea bugetului local. Cu un vot „împotrivă”, al domnului Marcel Lupu, Consiliul Local aprobă proiectul
de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă HOTĂRÂREA NR. 35.
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5923/RG/2014 al primarului comunei în care se propune
transformarea unui post din cadrul Compartimentului contabilitate urmare a promovării în clasă a
funcționarului public. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat şi adoptă în
unanimitate HOTĂRÂREA NR. 36.
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5912/RG/2014 al primarului comunei în care se propune
numirea președintelui de ședință al consiliului local pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea
domnului consilier Ilie Viorel, propunere cu care plenul este de acord, Consiliul Local adoptă în
unanimitate HOTĂRÂREA NR. 37.
Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări.
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Dl. Radu Ion solicită o sponsorizare pentru balul bobocilor organizat la Liceul Răducăneni;
Domnul Petrea V. afirmă că se puteau căuta sponsori, iar domnul primar că deja a făcut o sponsorizare în
numele instituției.
Dl. Lupu Marcel:
- afirmă că nu a fost de acord cu rectificarea de buget pentru că plenul consiliului local a stabilit de la
începutul anului ca să nu se facă alocări bugetare pentru culte, mai ales, în opinia dumnealui, „că satul
Răducăneni este marginalizat”;
- ridică problema pășunilor, contractul de arendă încheiat cu asociația crescătorilor de animale expiră acuși
și trebuie găsit urgent o soluție legală pentru pășunatul animalelor.
Dl. Aruștei Dumitru afirmă că începând cu luna septembrie și până în luna decembrie toți
proprietarii care au cazane de țuică poluează pârâul Bohotin, este un miros insuportabil, să se facă ceva
pentru a stopa fenomenul și întreabă dacă aceștia plătesc vreo taxă la primărie;
Dl. Petrea Valentin:
- afirmă că la Biserica Bohotin s-a depășit suma alocată de la bugetul local pentru că noul paroh nu avea
unde să stea din cauză că la casa parohială trebuiau făcute urgent niște reparații;
- afirmă că va justifica fiecare lei cheltuit pentru amenajarea parcului de joacă de la Bohotin;
- afirmă că unii sunt răutăcioși, care dezinformează și pun piedici pentru ca să nu se facă nimic în comună.
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,
GHERGHELAȘ BENEDICT

Contrasemnează
Secretarul comunei
Bumbaru Cătălin
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