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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 7180/RG din 28.10.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 28 octombrie 2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni la care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește doamna Panțiru 

Livia.    
 Domnul Alupoaei Mihai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 
nr. 1051/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

1. Ratificarea Dispoziţiei cu nr. 1004/29.09.2016 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea 
bugetului local;  

2. Numirea unui consilier local în calitatea de coordonator și responsabil al întregii activități a echipei 

de fotbal „ASTRA” Răducăneni; 
3. Numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru următoarele 3 

luni. 
4. Darea în administrare și folosință gratuită către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea 
Răducăneni a imobilului cu funcțiunea de sală sport de educație fizică școlară.   

 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. 6894/RG/2016 prin care primarul comunei propune 
adoptarea unei hotărâri pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 1004/29.09.2016 a Primarului Comunei 
Răducăneni privind rectificarea bugetului local. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a 

fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 49.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6893/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind numirea unui consilier local în calitatea de coordonator și 
responsabil al întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni. Se nominalizează domnul 
consilier local Gherghel Petru, propunere cu care plenul, în unanimitate, este de acord, prin urmare 

Consiliul local adoptă HOTĂRÂREA NR. 50.  
Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6892/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință a consiliului local pentru 
următoarele 3 luni. Având în vedere cutuma, și anume ca rotația la conducerea ședințelor să se facă în 
ordine alfabetică, se propune ca domnul consilier local Aruștei Dumitru să preia conducerea ședințelor 

pentru următoarele 3 luni, propunere cu care consiliul local este de acord în unanimitate și adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 51.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6984/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru darea în administrare și folosință gratuită către Liceul Teoretic 
„Lascăr Rosetti” Răducăneni a imobilului cu funcțiunea de sală sport de educație fizică școlară.  

Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate  
HOTĂRÂREA NR. 52. 

 
Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 
Domnul primar supune atenției plenului scrisoarea de intenție a firmei Eloctromagnetica privind 

furnizarea de lămpi pentru iluminatul public, lămpi complet echipate dotate cu leduri. Prețul pe lampă 
fiind de 1000 lei, domnul consilier Cașcaval Stefan afirmă că sunt firme care furnizează același produs 

la un preț mult mai mic, de aproximativ 365 lei. Concluzia este că dacă se dorește dotarea cu lămpi cu 
leduri, trebuie găsită oferta cea mai avantajoasă și identificată sursa de finanțare. 
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În continuare, domnul primar dă citire punctului de vedere exprimat de consilierul juridic Diana 

Maria Puiu referitor la problema câinilor comunitar, mai exact se trage concluzia că pentru a se încerca 
gestionarea situației trebuie înființat un serviciu în domeniu, la nivelul comunei, ale cărui activități 
specifice să fie delegate unei firme specializate. 

 După expunerea punctului de vedere, domnul primar se retrage din ședință afirmând că la 
eventualele solicitări care-i sunt adresate, consilierii locali vor primi răspuns.          

Dl. Radu Ciprian afirmă că la ședința consiliului local din luna septembrie s-a discutat despre 
necesitatea și urgența activării Unității Locale de Sprijin (ULS) urmare a cazurilor de febră porcină și 
constată că nu s-a întreprins nimic în acest scop; reafirmă necesitatea și urgența actualizării 

componenței și activării ULS-ului. . 
Dl.  Lupu Marcel: 

- întreabă dacă mai sunt bani în bugetul local pentru achiziția de piatră sau balast pentru a mai 
repara drumuri; 

- întreabă daca s-a lucrat la proiectul de buget pentru anul 2017 pentru că este necesar a fi 

bine analizat. 
Dl. Gherghel Petru: 

- îl întreabă de domnul viceprimar când va organiza curățarea islazului; 
- solicită domnului primar să informeze consiliul local cu rezultatul deplasărilor în capitală și 

întreabă de ce deplasarea se face cu șofer personal, atât timp cât primarul are permis de 

conducere;  
- propune achiziția unui autogreder în locul autocamionului prevăzut în planul de investiții; 

- întreabă în ce stadiu se află pregătirea pentru sezonul rece, dacă s-a făcut dotarea cu nisip, 
sare etc. pentru deszăpezirea drumurilor și a trotuarelor;  

- propune ca ornarea cu elemente decorative pentru sărbătorile de iarnă să se înceapă la 

sfârșitul lunii noiembrie, pentru a avea timpul necesar; 
- afirmă că s-a discutat pentru filmarea și înregistrarea ședințelor de consiliu cu dl. Frăsilă, s-a 

stabilit și prețul de 800 lei/ședință și totuși ședințele nu sunt filmate; 
- solicită secretarului comunei să dea citire procesului verbal al ședinței trecute; 
- solicită raportul de activitate al primarului și viceprimarului.    

Dl. Radu Ion:  
- afirmă că atitudinea primarului de a pleca din ședință este jignitoare;  

- afirmă că are informații că s-au trimis adrese către cetățeni care și-au construit anexe fără 
acte; solicită „să se înceteze cu asta”, afirmând că dacă un om își construiește un grajd, 
poiată să fie lăsat în pace pentru că „nu trebuiesc autorizate”; afirmă că primarul folosește 

acest prilej pentru a-l ataca chiar pe Radu Ion; tot în același sens, afirmă că trimiterea prin 
corespondență cu conformare de primire a acestor adrese costă foarte mult; 

- afirmă că se organizează balul bobocilor la liceu și propune alocarea sumei de 1000 lei, din 
partea consiliului local pentru premierea elevilor participanți; 

- întreabă despre stadiul investițiilor de anul acesta privind betonarea drumurilor; 

- întreabă despre stadiul lucrărilor privind canalizarea din Bohotin. 
 

 
      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,   

 

                             ALUPOAEI MIHAI                               
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                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  


