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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 7138 din 25.11.2010 

 

PROCES – VERBAL 

 Încheiat astăzi 25.11.2010, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Răducăneni, judeţul 

Iaşi, la care participă toţi cei 15 consilieri aflaţi în funcţie.  

Domnul consilier Dumitru Matei – preşedinte de şedinţă – prezintă ordinea de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Comunei 

Răducăneni în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Răducăneni în faţa 

instanţelor judecătoreşti; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 49/26.10.2010 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor 

speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a 

taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, începând cu 

01.01.2011; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor lunare de închiriere pe 

metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor 

aflate în patrimoniul Comunei Răducăneni;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei 

Răducăneni a terenului în suprafaţă de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului 

Răducăneni (T 81/P 3490, P 3490/1) în domeniul public al comunei Răducăneni în 

vederea trecerii ulterioare în domeniul public al Statului Român; 

7. Proiect de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri privind modificarea Hotărârii nr. 

55/30.09.2008 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren aflate în domeniul 

privat la comunei Răducăneni. 

8. Diverse.  
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Ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 

În continuare, secretarul comunei dă citire procesului-verbal al şedinţei ordinare din 

26.10.2010. D-l Radu Ion are o obiecţie asupra conţinutului acestuia, în sensul că, citez „nu au fost 

consemnate propunerile ”, domniei sale. 

Secretarul comunei motivează, neconsemnarea propunerilor d-lui Radu Ion, prin faptul că 

acestea nu au constituit luări de cuvânt, ci au fost discuţii libere, drept pentru care, cu acordul celorlalţi 

consilieri locali, nu se va modifica conţinutul procesului-verbal al ultimei şedinţe.    

 Se trece la ordinea de zi. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7006/2010 al primarului comunei prin care propune 

rectificarea bugetului local pentru anul în curs. 

Consiliul Local nu este de acord cu suma de 10 mii lei cuprinsă la capitolul „Cheltuieli - total” 

- „Ordine publică şi siguranţă naţională” şi propune suma de 4 mii lei, cerând prezenţa, la următoarea 

şedinţă a Consiliului Local, a reprezentantului firmei de pază. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7006/2010 privind rectificarea bugetului, cu 

modificarea anexei, în sensul înlocuirii sumei de 10 mii lei cu 4 mii lei – la capitolul „Cheltuieli - 

total” „Ordine publică şi siguranţă naţională”. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre, modificat 

în sensul cuprinderii sumei de 4 mii lei în loc de 10 mii lei la capitolul „Cheltuieli - total” - „Ordine 

publică şi siguranţă naţională”, şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA nr. 51. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5559/2010 al primarului comunei prin care propune 

acordarea unui mandat general Primarului Comunei Răducăneni în vederea reprezentării Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni în faţa instanţelor judecătoreşti. 

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 52. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7008/2010 al primarului comunei prin care propune 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.10.2010 pentru aprobarea taxelor şi 

impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi.  

În esenţă, completarea hotărârii amintite se va face în sensul că şi Asociaţiile familiale, care 

desfăşoară activităţi comerciale, vor plăti „Taxa de salubritate şi mediu”. 

Sunt două propuneri, în ce priveşte cuantumul „Taxei de salubritate şi mediu”, ce se va percepe 

instituţiilor publice, societăţilor comerciale, întreprinderilor individuale şi asociaţiilor familiale ce 

desfăşoară activităţi comerciale, şi anume: 
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- propunerea d-lui primar Neculai Botezatu – 30 lei/lună ; 

- propunerea d-lui consilier Radu Ion – 20 lei/lună, care adăugă, propunând ca firmele care 

nu au activitate să nu plătească această taxă. 

În urma discuţiilor, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre, cu 13 voturi ”pentru” şi 2 

voturi „împotrivă”, stabilind suma de 30 lei/lună /instituţie publică/societate comercială/întreprindere 

individuală, care desfăşoară activităţi comerciale/asociaţie familială, care desfăşoară activităţi 

comerciale, şi adoptă cu majoritate HOTĂRÂREA nr. 53. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5836/2010 al primarului comunei prin care propune 

aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2011. 

D-nul Radu Ion propune ca „orice cetăţean care deţine mai multe clădiri, care nu au destinaţie 

de locuinţă să fie exonerat de la impozitul/clădire”.  

Secretarul comunei precizează că în cuprinsul proiectului de hotărâre prezentat nu se regăseşte 

nici o taxă specială cu privire la impozitul / clădiri , care nu au destinaţie de locuinţă. 

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 54. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6958/2010 al primarului comunei prin care propune 

aprobarea cuantumului tarifelor lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă şi a terenurilor aflate în patrimoniul Comunei Răducăneni.  

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 55. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6790/2010 al primarului comunei prin care propune 

aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Răducăneni a terenului în suprafaţă de 2.933 m.p. 

situat în intravilanul satului Răducăneni (T 81/P 3490, P 3490/1) în domeniul public al comunei 

Răducăneni, în vederea trecerii ulterioare în domeniul public al Statului Român. 

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 56. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6960/2010 al primarului comunei prin care propune 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/30.09.2008 referitoare la aprobarea 

vânzării unor suprafeţe de teren aflate în domeniul privat la comunei Răducăneni. 

D-nul Radu Ion solicită o reevaluare a terenului. 

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 57. 
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În continuare, d-l primar ing. Neculai Botezatu dă citire cererii d-lui Lucaci Petru, înregistrată 

cu nr. 7121 din data de 25.11.2010, prin care solicită mutarea atelierului, dumnealui, de vulcanizare, 

ca urmare a construirii noului sediu al primăriei. 

Referitor la cererea mai sus amintită, în principiu, Consiliul Local este de acord cu solicitarea 

d-lui Lucaci, formulând însă următoarele intervenţii: 

- D-nul Gherghel Petru - „noul amplasament propus este situat pe un drum public şi nu se 

încadrează în peisajul comunei Răducăneni ”; 

- D-nul Augustin Ion - „ construcţia să fie estetică”;  

- D-nul Radu Ion  - „să aibă toate avizele, conform Legii nr. 50”. 

Din spusele domnului primar reiese faptul că noul amplasament nu este situat pe un drum 

public.  

D-nul primar aduce la cunoştinţă consilierilor locali adresa Consiliului judeţean Iaşi nr.12876 

din 18.112010 prin care se reaminteşte faptul că, pentru implementarea Directivei 1999/CE privind 

depozitarea deşeurilor, România, ca membru al Uniunii Europene, a avut obligaţia de a închide până la 

data de 16.07.2009 acele depozite care cauzează un impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii umane 

(spaţiile de depozitare a deşeurilor din mediul rural), atrăgându-se astfel atenţia autorităţilor publice 

locale asupra luării măsurilor permanente de ecologizare a fostelor spaţii de depozitare a deşeurilor şi 

menţinerea salubrităţii în comună. 

La discuţii diverse: 

- D-nul consilier Gherghel Petru întreabă: 

1. Ce s-a întâmplat cu lăzile frigorifice scoase din uz ?  

D-nul consilier Fechete Claudiu, preşedintele comisiei de casare, răspunde că o ladă frigorifică 

este la primărie, una la piaţă şi una la spital. 

2. Cine s-a înscris la licitaţia privind vânzarea imobilului ( compus din corp clădire C1, corp 

clădire C2 şi terenul aferent) evaluat de S.C. PRO IMPACT S.R.L? 

Răspunsul d-lui primar – Licitaţia va începe după întocmirea caietului de sarcini. 

3. S-a ridicat gunoiul menajer în ziua de joi, 25.11.2010?   

Răspunsul d-lui primar – Se va ridica în cursul zilei de 26.11.2010 datorită faptului că angajatul 

cu respectiva atribuţie a avut concediu de odihnă şi nu a fost nici o persoană care să-l suplinească 

datorită personalului redus de care dispune primăria Răducăneni. 

Se dă cuvântul d-lui Radu Ion care:  

- propune: Să cumpere terenul concesionat şi cei care nu au autorizaţie de construcţie. 

Răspunsul d-lui primar  - numai după ce obţin autorizaţia de construcţie pot cumpăra acest 

teren. 
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- constată că persoanelor fizice nu li s-a ridicat gunoiul de 2 săptămâni, şi întreabă în ce zile ale 

săptămânii se face acest lucru ? 

Răspunsul d-lui primar -   nu s-a ridicat datorită faptului că angajatul cu respectiva atribuţie a 

avut concediu de odihnă şi nu a fost nici o persoană care să-l suplinească datorită personalului redus de 

care dispune primăria Răducăneni. Se va ridica săptămânal în cursul zilelor de luni şi vineri. 

- propune ca în loc de parcările betonate de la baza sportivă să se amenajeze albia pârâului din 

zona respectivei baze.  

Răspunsul d-lui primar – Se va respecta proiectul tip propus. 

D-nul consilier Matei Dumitru 

- întreabă: Care este situaţia d-nei Bişog Maria ? 

Răspunsul d-lui primar – momentan este internată la spital, urmând a fi dusă la unitatea 

medico-sanitară de la Grajduri, judeţul Iaşi, iar apartamentul în care locuieşte cu chirie va rămâne în 

conservare. 

- referitor la proiectul bazei sportive, d-nul Matei Dumitru are o nemulţumire în sensul că 

numai terenul de handbal va fi bituminat, şi propune să se găsească o modalitate de a bitumina şi 

celelalte terenuri care fac parte integrantă din proiect, cu excepţia celui de fotbal. 

 Răspunsul d-lui primar – Se va respecta proiectul tip propus. 

Domnul preşedinte declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, 

DUMITRU MATEI 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                           Secretar comună, 

Viorica – Ecaterina Huivan 


