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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 6847 din 27.09.2012 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 27 septembrie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă  14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipseşte domnul Marcel Lupu.  

 Domnul Ailieseii Ion - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1596/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Caşcaval Ştefan urmare a 

demisiei acestuia. 

2) Validarea mandatului de consilier local al domnului Ilie Viorel. 

3) Ratificarea Dispoziţiei nr. 1540/04.09.2012 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea 

bugetului local. 

4) Aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Actul constitutiv şi Statutul ARSACIS. 

5) Aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare 

încheiat între ARSACIS şi SC APAVITAL SA.  

6) Constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. 

7) Constituirea Comisiei Comunitare Consultative.    

8) Numirea preşedintelui de şedinţă al C.L. Răducăneni pentru următoarele 3 luni, respectiv lunile 

octombrie, noiembrie şi decembrie.  

9) Rectificarea bugetului local al comunei. 

10) 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.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6321/2012 al primarului comunei referitor la constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Caşcaval Ştefan urmare a demisiei acestuia. D-l 

Caşcaval Ştefan prezintă plenului motivele demisiei sale. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 34.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6429/2012 al primarului comunei prin care se propune 

validarea mandatului de consilier local a domnului Ilie Viorel. Pentru validare, se propune o pauză astfel 

încât Comisia de validare a Consiliului Local Răducăneni să verifice documentele şi s întocmească 

procesul - verbal. După validarea de către comisie, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 35. Domnul Ilie Viorel depune jurământul, 

conform prevederilor legale, în faţa Consiliului Local.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6339/2012 al primarului comunei prin care se propune 

ratificarea Dispoziţiei nr. 1540/2012 privind rectificarea bugetului local. Consiliul Local aprobă proiectul 

de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 36. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6314/2012 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Actul Constitutiv şi la Statutul ARSACIS. Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 37. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6313/2012 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea Actului adiţional nr. 8 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. 38. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6504/2012 al primarului comunei prin care se propune 

constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. În urma nominalizărilor 
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făcute de către Inspectoratele Judeţene de Poliţie şi de Jandarmi, componenţa comisiei va fi: cms. şef de 

poliţie Dorin Lipovanu, lt. col. Strugariu Florin, primarul în funcţie şi secretarul comunei. Consiliul Local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 39. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6505/2012 al primarului comunei prin care se propune 

constituirea Comisiei Comunitare Consultative şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

acestei comisii. În urma discuţiilor şi a propunerilor, se acceptă în unanimitate cele 9 persoane menţionate 

în hotărâre, se aprobă regulamentul şi se adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 40.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6338/2012 al primarului comunei prin care se propune 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni. Se propune ca preşedinte să fie d-l Aruştei 

Dumitru, se acceptă propunerea şi în unanimitate se adoptă HOTĂRÂREA NR. 41. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 6830/2012 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. 42.   

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

 Dl. Primar – Mihai Irimia:  

- informează plenul despre motivul amânării organizării sărbătorilor comunei, care iniţial erau în luna 

august dar s-a dorit o acţiune mai amplă, împreună cu liceul, cu ocazia zilelor liceului;  cum zilele liceului 

se vor organiza în jurul datei de 01 noiembrie, dl. primar propune ori organizarea zilelor comunei în luna 

octombrie sau chiar pe 01 noiembrie, ori nu se mai organizează iar banii să fie utilizaţi în alte scopuri 

edilitar-gospodăreşti; 

- dl. Botezatu Neculai afirmă că dacă nu se mai organizează nicio manifestare, banii să fie alocaţi pentru 

plata navetei profesorilor; 

- dl. Fechete Claudiu afirmă că organizarea în luna august a manifestărilor s-a hotărât pentru a se evita 

vremea urâtă din luna octombrie; 

- dl. Petrea Valentin afirmă că manifestările trebuie organizate, dar nu în noiembrie pentru ca s-ar putea să 

fie prea frig; 

- dl. Ilie Viorel propune ziua de 7 octombrie, cu implicarea elevilor liceului în diferite manifestări şi 

activităţi artistice şi sportive; 

- dl. Ailieseii Ion propune ca anul acesta să fie organizate în ziua de 7 octombrie, iar pentru la anul să se 

stabilească prin hotărâre de consiliu o dată care să rămână definitiv. Propunerea este acceptată în 

unanimitate de toţi consilierii locali.  

 Dl. Botezatu Neculai:  

- întreabă pe dl. primar despre alimentarea cu apă a satului Roşu; 

- propunere extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul roşu, având în vedere că mai există conductă în 

curtea primăriei şi că mai sunt bani în bugetul APAVITAL pentru lucrări în satul Roşu; 

- propune identificarea în buget a unor fonduri pentru plata navetei profesorilor; 

- propune ca la Şcoala Roşu să fie trimise nişte dale betonate din cele care se scot pentru amenajarea 

trotuarelor, pentru a se amenaja nişte căi de acces pentru elevii de acolo; 

- întreabă dacă pentru lucrarea de amenajare a trotuarelor cu pavele există un diriginte de şantier care să 

verifice modul de lucru, mai ales nivelul de compactare a balastului folosit ca strat suport.  

 Dl. Fechete Claudiu:  

- ridică problema, mereu actuală, a stării tehnice a maşinii de pompieri; 

- propune ca şi în piaţă să fie puse dale betonate care se scot de pe trotuarele aflate în lucru. 

 Dl. Aruştei Dumitru: 

- întreabă ce lăţime a trotuarelor nou amenajate este prevăzută în proiect, dumnealui apreciind că este un 

spaţiu insuficient pentru pietoni; în acest sens propune ca acolo unde se permite, această lăţime să fie 

mărită tocmi pentru confortul pietonilor; 

- afirmă că problema parcării căruţelor în centrul localităţii continuă să existe şi implicit mizeria pe care o 

lasă animalele şi proprietarii atelajelor.  

 Dl. Petrea Valentin: 

- afirmă că a participat împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la stingerea 

unor incendii pe raza localităţii Bohotin, ocazie cu care a remarcat ineficienţa acestui serviciu, lipsa 

organizării şi a dotării, precum şi lipsa hidranţilor, în general, în satul Bohotin;  

- afirmă că pe islazul Bohotin există o împrejmuire, un gard, care delimitează zona unde se organizează 

manifestări locale şi solicită identificarea proprietarului sau stabilirea unui aparţinător din punct de vedere 

legal;  

 Dl Primar – Mihai Irimia: 
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- afirmă că în satul Roşu a fost o avarie la reţeaua de apă creată chiar de un angajat al APAVITAL şi a 

durat până a fost remediată; 

- tot la Roşu se va începe şi extinderea reţelei de apă; 

- pentru naveta profesorilor se solicită o fundamentare făcută din partea liceului, tocmai pentru a identifica 

unele resurse financiare în buget; 

- informează plenul că s-a încheiat contractul cu o firmă pentru exploatarea masei lemnoase; 

- afirmă că în bugetul pentru anul viitor se va încerca identificarea fondurilor pentru achiziţionarea unei 

maşini de pompieri şi totodată găsirea tot de resurse financiare pentru motivarea cu adevărat a pompierilor 

voluntari.  

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,   

 

                                                AILIESEII ION 

 

 
                                                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


