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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 18 septembrie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 12 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește  doamnele  consilier  local  

Codrianu  Coca  și Axinte  Petronela, cât și  domnul  consilier  local  Benedict  Gherghelas. 

 Domnul conislier  local Petrea Valentin - preşedintele de şedinţă -prezintă ordinea de zi, stabilită 

prin Dispoziţia nr.1009/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, iar  

ordinea de zi pe care o supune spre aprobare plenului este următoarea: 

 

 Proiecte de hotărâre:  

 

1. Aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  

detalii de  execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum 

sătesc, DS 1119 în  localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”. 

 

2. Rectificarea  bugetului  local al  comunei  Răducăneni. 

 

 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. 5341/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  detalii de  

execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  

localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”.   

D-l Primar  face  cunoscut  consiliului local  faptul că se  dorește începerea  lucrărilor de  execuție  

cât mai  repede  pentru  a  se profita  de  vremea  bună și pentru   a  se executa  o lucrare  de calitate. Arată 

, de asemenea, faptul că  potrivit  devizului general  achiziția de lucrări   se  va  efectua  prin procedura  

achiziției  directe. 

Domnii consilieri locali Encuț  si Lupu fac  cunoscut  faptul că  în zona  bisericii este  o  diferență 

de  nivel  și că lucrările  trebuie  efectuate   prin corectarea  acestei  diferențe  și a se  evita  ca  apa pluviala 

să ajungă în  fața  bisericii, astfel încât să nu se  ajungă  la  situații ce ar  impune alte  intervenții ulterioare. 

Domnul primar specifică  faptul  că  proiectul  tehnic  prevede  acesta problemă, atata  timp cat        

s -au  făcut  măsurători și proiectanții  au vizitat  tronsonul  supus  proiectării, iar  cu privire la  scurgerea  

apei aceasta  se  va  face  pe  cealaltă parte și nu  prin fața  bisericii. Menționează  faptul că proiectul  

tehnic  este  întocmit  cu  respectarea  legislației  în  domeniu, fiind  verificat  de  către  un verificator  de 

proiecte astfel încât  se  elimină, din start ,  suspiciunea că s-ar  efectua  o lucrare corespunzătoare, iar  la  

data  executării lucrării aceasta  se  va  face  sub stricta  supraveghere a  dirigintelui de  șantier, cât  și 

personal, așa  cum a  procedat  și la  lucrarea  de la  Bazga. 

 

Președintele de  ședință supune la  vot  proiectul de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor  

tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  detalii de  execuție, aferente   obiectivului 

de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  localitatea  Bohotin,  comuna  

Răducăneni,  județul Iași”, drept  pentru care Consiliul local aprobă proiectul așa cum a fost prezentat și 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 35. 

 

Se trece la punctul următor al ordinei de zi : Proiectul de hotărâre nr. 5410/RG/2015 al primarului 

comunei prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015. 
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D-l Primar  face  cunoscut  consiliului local  faptul că s-au primit sume  defalcate  din taxa  pe  

valoare adăugată pentru  drumuri  în  vederea  finanțării cheltuielilor privind  drumurile  comunale pe  anul 

2015, căt și  sume  defalcate  din taxa  pe  valoare adăugată pentru salarii, sporuri, indemnizații și  alte 

drepturi salariale  în  bani stabilite  prin lege, precum  și  contribuțiile aferente  acestora  cuvenite  

personalului  din învățămantul preuniversitar de  stat. 

D-l Primar  precizează  faptul  că pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile  comunale pe  

anul 2015 s-a primit  suma de  100 mii lei și că supune spre  dezbatere  doua  variante pentru  alocarea  

acestei  sume  în vederea  efectuării de   lucrări privind  drumurile  comunale, respectiv  drumul ce  leagă  

Comuna  Moșna  de  Comuna  Răducăneni și  drumul din satul  Roșu, precizând  faptul că personal dorește 

efectuarea  de  lucrări la  drumul  din satul Roșu. 

Domnii consilieri locali  susțin ca  este  necesar  a se  interveni  în  satul  Roșu  cu  lucrări de  

reaprație a  drumului și ca  atare  sunt de  accord  cu  efectuarea  de  lucrări de  reparative. 

Mai  arată faptul că  efectuarea  de  lucrări  cu privire la  drumul ce  leagă  Comuna  Moșna  de  

Comuna  Răducăneni intenționează să fie  realizat  prin accesarea  de fonduri de  către  Asociația de  

Dezvoltare Intercomunitara . 

            D-l primar susține  ca  trebuie  mers  în teren și indentificat  tronsonul de  drum de  la  Roșu ce  

urmeaza  să beneficieze  de  lucrari de  reparare, lucru  afirmat și de  către  domnii consilieri locali.  

Președintele de  ședință supune la  vot  proiectul de  hotărâre privind aprobarea rectificarea 

bugetului local al comunei pe anul 2015, drept  pentru care Consiliul local aprobă proiectul așa cum a fost 

prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 36. 

 

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 PETRE                                                                                                                              
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                                                                                                                                                                 p.  Secretar comună 

                                                                                                                                                   cons. jur. Diana Maria PUIU 

 

 


