
Pagina 1 din 2 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 6419/RG din 29.10.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 octombrie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 

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

 Domnul Petrea Valentin - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 1123/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Rectificarea bugetului local al comunei; 

2. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015; 

3. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 29/30.07.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

pentru aprobarea raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aflat în 

proprietatea privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de negociere;    

4. Aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL. 

5. Numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele 3 luni. 

6. Numirea domnului consilier local Dumitru Matei în calitatea de coordonator și responsabil al 

întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni. 

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. 6344/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

rectificarea bugetului local al comunei. Domnul Dumitru Claudiu, consilier în cadrul Compartimentului 

Contabilitate, explică plenului în ce constă rectificarea. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 43.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6244/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

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

2015. 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. 6189/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 29/30.07.2015 a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere 

directă, a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de 

negociere. 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. 6166/RG/2015 al primarul comunei  prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL, 

respectiv a Actului adițional nr. 16 la contractul de delegare. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 46. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6165/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru 

următoarele 3 luni. După nominalizarea domnului consilier local Radu Ion și în urma procedurii de vot 

deschis, Consiliul Local adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 47. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6378/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea domnului consilier local Dumitru Matei în calitatea de 

coordonator și responsabil al întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni, din punct de 
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vedere administrativ, organizatoric și financiar. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 48.  

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

Dl. Slădaru Dorin: 

- constată lipsa iluminatului public la intersecția cu drumul județean spre Grozești, în satul Bohotin; 

- întreabă cine a depozitat macadam lângă sediul fostului Agromec și cu acordul cui?   

 Dl. Radu Ion, referindu-se la lucrările de betonare a drumului din satul Bohotin: 

- pe șanțul betonat să se facă niște căderi în trepte pentru a opri din forța apei pluviale;  

- afirmă că prundișul nu este de calitate, „este mâlos”; 

- afirmă că trebuia realizat un pod cu armătură, cu capacitate de a prelua un debit mai mare de apă.   

 Dl. Lupu Marcel: 

- întreabă dacă mai sunt sau nu bani pentru a efectua reparații pe drumurile sătești? 

- întreabă dacă mai sunt dale betonate sau traverse pentru a putea fi folosite la realizarea și amenajarea 

unor podețe? 

D-na Axinte Petronela atrage atenția asupra stării drumurilor din interiorul satului Roșu, 

afirmând că repararea acestora a fost la fiecare ședință un subiect de discuție, dar nu s-a făcut nimic în 

acest sens; mai afirmă că, dacă plouă, nu se poate intra sau ieși din sat, nici ambulanța și nici mașina 

pompierilor nu au acces.  

 Dl. Petrea Valentin: 

- întreabă cine și cum a stabilit prioritățile pentru repararea drumurilor, afirmând că s-a început tot din 

zona Bazga și mai ales că s-a reparat un drum care deservește 2 – 3 gospodării și care duce în livadă; 

- afirmă că în general starea drumurilor este jalnică, că este o mare nemulțumire în rândul populație și 

că dacă nu mai sunt bani să se negocieze cu executantul astfel încât să se continue reparațiile și să fie 

plătite anul viitor;  

- întreabă de ce nu au fost invitați și consilierii locali la sfințirea noii biserici ortodoxe din satul 

Răducăneni, având în vedere că întregul consiliu a aprobat alocarea de fonduri din bugetul local pentru 

lucrări?  

- afirmă că sunt persoane care susțin că au concesionat parte din stația de autobuz Bazga și întreabă 

dacă este adevărat, știind că și consiliul local ar fi trebuit să știe despre acest lucru;  

Dl. Ilie Viorel: 

- afirmă că se începe repararea drumului spre satul Roșu, doar lucrări de pietruire, în limita a 100.000 

lei;  

- informează plenul că sunt depuse cereri ale unor persoane care solicită lemne de foc, dar conform 

actelor aceste persoane ar avea posibilități materiale și solicită analiza în consiliu a acestor cereri; 

concluzia unanimă este că analiza acestor cereri nu este de competența consiliului local, dl. viceprimar 

va analiza fiecare cerere în parte, în baza documentelor depuse în suport și a anchetelor sociale, dacă 

este cazul, iar domnul primar va dispune acordarea sau nu de lemne de foc;  

- afirmă că sunt cereri pentru concesionarea stației de autobuz Bazga, dar momentan se dorește 

definitivarea actualizării documentației cadastrale și după aceea va fi pe ordinea de zi a consiliului 

local.  

 Dl primar Mihai Irimia afirmă că nu a dorit politizarea slujbei de sfințire a noii biserici ortodoxe 

din satul Răducăneni, de aceea a rugat părintele paroh să facă invitațiile, dând-ui acestuia o listă care 

includea și consilierii locali. 

 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,   

 

                            VALENTIN PETREA                               
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