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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 21 septembrie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă 12 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Augustin Ioan, Codrianu Coca 

şi Radu Gicu. 

 Domnul consilier Lupu Lucian, preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1582/2001 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 a domnului Radu Gicu, urmare a demisiei 

acestuia şi declararea ca vacant a locului acestuia în cadrul Consiliului local al comunei Răducăneni; 

2. Aprobarea trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei în domeniul public al 

statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

3. Aprobarea instrumentării proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”. 

4. Aprobarea înfiinţării şi funcţionării unui punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

5. Petiţii şi interpelări.  

 Dat fiind faptul că de la data emiterii dispoziţiei de convocare şi până la întrunirea consiliului 

local au fost iniţiate alte două proiecte de hotărâri, preşedintele de şedinţă propune suplimentarea ordinei 

de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:  

1. Aprobarea proiectului bugetului local al comunei pe anul 2012 precum şi proiecţiile bugetare până în 

anul 2015; 

2. Conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei d-lui MARCEL GLASKIE. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi, inclusiv suplimentarea acesteia cu cele două 

proiecte de hotărâri.  

 La propunerea domnului preşedinte de şedinţă de a se da citire procesului – verbal al ultimei 

şedinţei ordinare din data de 30 iunie 2011, dl. Matei Dumitru propune şi plenul aprobă să fie sărită 

această etapă dat fiind faptul că totul a fost foarte clar.  

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4260/2011 al primarului comunei prin care se propune 

Consiliului Local să ia act de demisia domnului consilier Radu Gicu şi să declare postul acestuia vacant în 

cadrul consiliului local. Dl. Gherghel afirmă „că ar trebui să ne mai gândim, să mai aşteptăm”. În urma 

procedurii de vot şi cu doar 6 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre este respins.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4325/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea trecerii din domeniul public al comunei şi administrarea Consiliului local al comunei 

Răducăneni în domeniul public al statutului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a 

unei suprafeţe de teren de 2933 m.p. din intravilanul satului Răducăneni. Consiliul local aprobă şi adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 49. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4323/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea instrumentării unui proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”, proiect 

destinat îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale comunităţii din zona Trestiana. Consiliul local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 50.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3828/2011 al viceprimarului comunei prin care propune 

înfiinţarea şi funcţionarea unui punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, de 

a cărui organizare şi funcţionare se va ocupa viceprimarul comunei. Consiliul local aprobă şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 51.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4478/2011 al primarului comunei prin care se propune 

aprobarea proiectului bugetului local pentru anul 2012 şi a proiecţiilor bugetare până în anul 2015. 

Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 52. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4380/2011 al primarului comunei prin care se propune 

conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei domnului Marcel Glaskie ca semn de recunoştinţă 
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pentru activitatea de voluntariat efectuată în scopul punerii în valoare a unor obiective care au aparţinut 

comunităţii evreieşti din Răducăneni. Consiliul local aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA 

NR. 53. 
Ordinea de zi fiind epuizată, secretarul comunei informează plenul că firma care se ocupă cu 

realizarea stemei comunei a redactat 3 variante dintre care consiliul local trebuie să se decidă asupra 

uneia. În urma discuţiilor şi analizei, majoritatea optează pentru varianta nr. 3.  

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

 dl. Gherghel Petru: 

 - întreabă la ce sumă s-a ridicat organizarea ultimului eveniment (dl. primar răspunde că la 20.000 

lei conform bugetului aprobat) şi cine a luat deciziile privind artiştii invitaţi (dl. primar răspunde „eu 

personal”); 

 - afirmă că pentru eveniment ar fi trebuit consultat şi consiliul local, poate erau alte formaţii sau 

interpreţi care puteau fi contactaţi, că deciziile nu ar trebui luate de o singură persoană, se putea ajunge la 

un acord şi stabili exact programul; 

 dl. Matei Dumitru afirmă că ar trebui consultat consiliul local pentru organizarea de astfel de 

manifestări;   

 dl. Dănilă Gheorghe afirmă că foarte multă lume a dorit fanfară; 

 dl Gherghel Petru afirmă că: 

- rezilierea contractului de concesiune a lui Radu Ionuţ, fiul d-lui consilier Radu Ion, s-a făcut în 

mod pripit după ce aceasta „a băgat o grămadă de bani” (dl. primar afirmă că este prevedere în 

contract că neplata duce la rezilierea de drept a contractului); 

- sunt situaţii în care alte persoane nu au plătit iar contractele nu au fost reziliate, alţii care au 

chirii neplătite de ani de zile. 

- propune găsirea unei soluţii amiabile cu titularul de contract Radu Ionuţ astfel încât ambele părţi 

să aibă de câştigat. 

 Dl. Gherghelaş Benedict întreabă ce alte măsuri s-au luat pentru cei care sunt datori, de exemplu 

viceprimarul comunei care are o datorie la bugetul local de 120 mil. lei vechi (dl. primar afirmă că 

a primit oficial somaţie şi că se aplică în continuare procedura legală ca pentru toţi ceilalţi) 

 Dl. Radu Ion: 

- afirmă că Radu Ionuţ, fiul său, are statut de investitor iar acţiunea de reziliere este un semnal 

prost pentru investitori, acesta investind 3,5 mild. lei vechi plus manoperă de aprox. 100% ; 

- afirmă că litigiul privind rezilierea poate ţine ani de zile în timp ce concesionarul nu mai plăteşte 

nimic, la buget nu se mai încasează iar investiţia se poate degrada; 

- explică procedura de concesionare, cheltuielile efectuate, neeliberarea certificatului de urbanism 

în termenul legal; 

- afirmă că nu consideră tocmai corect rezilierea contractului de concesiune a fiului său, reziliere 

care este mai degrabă un răspuns la atitudinea sa din ultima perioadă; 

- afirmă că este o şi o clauză abuzivă în contract; 

- informează plenul despre evoluţia cazului Ciubotariu Crina. 

 

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

    

     

 

    

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                      Consilier,   
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