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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 5807/RG din 29.09.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 30 septembrie 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. 1028/2015 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. Modificarea Hotărârii nr. 9/10.02.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2015 în Comuna Răducăneni; 
3. Aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplăţii la 

termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul  local al comunei 
Răducăneni; 

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

apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL; 

5. Modificarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

aprobarea unor reglementări privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al liceului. 

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. 5593/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. Domnul Encuț Emil afirmă că suma rezultată 

din devizul proiectului privind betonarea drumului DS 1119 din localitatea Bohotin este prea mare, 

raportată la valoarea cu care s-a realizat un drum similar în zona Bazga. În urma procedurii de vot 

deschis, în cadrul căreia domnul Encuț Emil afirmă că se abține de la vot, deci cu 14 voturi „pentru”,  

Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă HOTĂRÂREA NR. 37.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5268/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 9/10.02.2015 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2015 în 

Comuna Răducăneni. Cu excepția domnului Encuț Emil care se abține de la vot, Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă cu 14 voturi „pentru” HOTĂRÂREA NR. 38. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5628/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate 

ca urmare a neplăţii la termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul  

local al comunei Răducăneni. Cu 12 voturi „pentru”, domnii consilieri Petrea Valentin, Ladan Eugen și 

Encuț Emil abținându-se de la vot, Ca membri din partea consiliului local în comisia de negociere sunt 

propuși domnii Encuț Emil și Ilie Viorel, propunere cu care plenul e fost de acord în unanimitate. Prin 

urmare, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 39. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5509/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. 15 la contractul de delegare. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 40. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5530/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al 
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Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni. Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 41. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 5510/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru nominalizarea reprezentanților consiliului local în consiliul de 

administrație al liceului. Au loc propuneri după cum urmează: 

- Domnul Ilie Viorel îl propune pe domnul Matei Dumitru;  

- Domnul Lupu Marcel îl propune pe domnul Encuț Emil; 

- Domnul Slădaru Dorin o propune pe doamna Carp Liliana; 

- Domnul Fechete Claudiu îl propune pe domnul Botezatu Neculai. 

În urma procedurii de vot, domnul Encuț Emil obține 9 voturi, domnii matei Dumitru și 

Botezatu Neculai obțin câte 10 voturi, iar doamna Carp Liliana obține 14 voturi. Prin urmare, 

reprezentanții consiliului local în consiliul de administrație al liceului vor fi consilierii locali Carp 

Liliana, Matei Dumitru și Botezatu Neculai, adoptându-se în acest sens, în unanimitate, 

HOTĂRÂREA NR. 42.  

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

Dl. Lupu Marcel: 

- propune să se solicite oferte de la mai multe firme în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru 

betonarea drumului din satul Bohotin, în speranța reducerii valorii contractului;  

- solicită amplasarea unor containere pentru colectarea deșeurilor menajere în satul nou Răducăneni;   

 Dl. Matei Dumitru: 

- afirmă că înființarea echipei de fotbal a juniorilor este o activitate benefică, remarcă implicarea celor 

care se ocupă de organizarea și pregătirea juniorilor și constată necesitatea implicării autorităților locale 

în organizare, în special în efectuarea și menținerea curățeniei, precum și găsirea unei modalități pentru 

decontarea transportului;  

- propune plenului găsirea, măcar în bugetul anului viitor, a unei surse de finanțare în vederea realizării 

unui bust al boierului Răducanu, întemeietorul satului Răducăneni și un mic bust al lui Lascăr Rosetti.   

 Dl. Radu Ion: 

- propune denumirea unor clase ale liceului, de exemplu clasa de istorie cu numele domnului profesor 

Silion Pompiliu sau clasa de limba română cu numele domnului profesor Manea Nicolae; 

- propune prelungirea traseului lucrărilor la drumul din Bohotin care urmează a fi betonat, având în 

vedere o zonă în care sunt necesare lucrări de captare a apelor pluviale; 

Dl. Ladan Eugen: 

- afirmă să s-a adoptat o hotărâre privind denumirea străzilor în comună, dar nu a fost aplicată nici până 

astăzi și întreabă când? 

- afirmă că zona în care ar trebui să se facă comerțul cu struguri nu se respectă, chiar dacă există o 

hotărâre a consiliului local în acest sens; de ce nu se iau măsuri, mai ales că acum este și poliția locală? 

Dl. Ilie Viorel afirmă că în această perioadă 3 dintre cei 5 polițiști locali sunt la cursuri, iar ceilalți 2 

sunt solicitați și în timpul liber; s-a solicitat sprijinul poliției și al jandarmeriei, dar o soluție ar fi 

amplasarea în zonă a unor indicatoare cu oprirea interzisă, astfel încât potențialii cumpărători de 

struguri să nu mai oprească decât în zona reglementată.  

 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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