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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 760/RG/30.01.2018 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 30 ianuarie 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.       

 Doamna Carp Liliana - preşedintele de şedinţă, prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 35/2018 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care 

o supune spre aprobare plenului: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

 1. Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor 

subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni. 

 2. Organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, 

pentru anul școlar 2018 – 2019. 

 3. Aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2018 de către beneficiarii de 

ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  

 4. Aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor 

Comunei Răducăneni în anul 2018. 

 5. Numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele 3 luni.     

 6. Stabilirea datei la care se va organiza, anual, evenimentul „Zilele Comunei Răducăneni”. 

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. 432/RG/2018 al primarului comunei prin se propune 

stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru funcțiile publice și contractuale 

de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din 

cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni. Secretarul comunei explică în 

detaliu modul în care s-a fundamentat proiectul de hotărâre, necesitatea stabilirii noilor salarii de bază, 

precum și majorările propuse pentru personalul care activează în cadrul Serviciului de Gospodărie 

Comunală. 

 Domnul Botezatu Neculai solicită ca în bugetul anului2018 să se prevadă sumele necesare 

pentru plata sporului de noapte, în ideea că polițiștii locali să execute patrule pe timp de noapte.  

 Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 5  

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 399/RG/2018 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2018 – 2019. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa 

cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 6.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 579/RG/2018 al viceprimarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul  

2018, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  

Domnul viceprimar Emil Encuț prezintă proiectul de hotărâre, afirmând că de fapt lucrările 

propuse sunt aceleași care sunt necesare an de an. În plus, domnul viceprimar afirmă că va interveni și 

va curăța și islazul comunei, chiar dacă lucrările nu sunt prevăzute în plan, cu speranța că vor participa 

și crescătorii de animale, cei direct interesați de calitatea pășunii. Domnul Botezatu Neculai propune 

chiar includerea în planul de lucrări orele necesare pentru curățarea islazului, dat fiind faptul că abia 

după realizarea amenajamentului pastoral de către Direcția Agricolă Iași se va putea proceda la 
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închirierea/concesiunea pășunii. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 7. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 580/RG/2018 al viceprimarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea şi 

înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2018. Consiliul local aprobă proiectul de 

hotărâre așa cum a fost prezentat și adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 8. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 416/RG/2018 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru următoarele 3 luni. După nominalizarea domnului Chiciuc Neculai și aprobarea în 

unanimitate a propunerii, Consiliul local adoptă HOTĂRÂREA NR. 9.   

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 626/RG/2018 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni”. 

 Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, proiect ce are la bază un referat însușit de 8 

consilieri locali. În esență, se propune organizarea anuală a evenimentului în primul week-end al lunii 

septembrie, față de luna octombrie cum este în prezent, argumentul fiind temperatura destul de scăzută 

în luna octombrie.  

 Domnul Radu Ion propune ca manifestarea să se organizeze în ultima duminică a lunii august, 

motivând prin prezența celor plecați în străinătate și care vin în concediu în aceea perioadă.  

 Domnul Botezatu Neculai propune ca dată de organizare a treia duminică a lunii august, tot pe 

același motiv de prezență a celor veniți acasă din străinătate.  

 În urma procedurii de vot deschis, proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei obține 8 

voturi „pentru” (Carp Liliana, Aruștei Dumitru, Vlase Ioan, Alupoaei Mihai, Lupu Reomaltu, Livia 

Panțiru, Cașcaval Ștefan, Botezatu Georgel), 1 „abținere” (Chiciuc Neculai) și 6 voturi „împotrivă” 

(Radu Ion, Radu Ciprian, Botezatu Neculai, Roca Ioan, Lupu Marcel, Encuț Emil). Prin urmare, cu 

votul majorității consilierilor locali în funcție, Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a 

fost prezentat de primarul comunei și adoptă HOTĂRÂREA NR. 10. 

  

Se trece la punctul următor al ordinii de zi: petiții și interpelări. 

Se menționează faptul că la ședință a participat încă de la început un grup de cetățeni care, 

printr-o persoană desemnată, reclamă consiliului local faptul că locuiesc într-o zonă în care locuințele 

nu sunt racordate la rețeaua electrică, nici măcar iluminatul public nu funcționează.  

Domnul primar afirmă că problema în zona respectivă este foarte veche, persoanele care 

locuiesc acolo nu au acte de proprietate, nici pe teren nici pe clădiri; dat fiind faptul că terenul se află în 

domeniul privat al comunei, s-a demarat procedura de vânzare a acestuia prin negociere directă, 

respectiv s-a lotizat și intabulat terenul și s-a făcut un raport de evaluare stabilindu-se un preț pe metrul 

pătrat de teren. Urmează ca în ședința următoare a consiliului local să se supună la vot aprobarea 

raportului de evaluare, precum și modalitatea de cumpărare a terenului pe care se află construcțiile. 

Domnul Radu Ion afirmă că pentru un agent economic care a solicitat închirierea unei suprafețe 

de teren s-a găsit urgent rezolvare, dar pentru acești cetățeni nu. 

Doamna Carp Liliana propune, având în vedere cele afirmate de domnul primar, ca la ședința 

următoare de consiliu local să participe aceeași cetățeni.  

Domnul Radu Ion: 

- afirmă că în ședința Consiliului Director al ARSACIS, dumnealui a propus reducerea tarifului 

la canalizare pentru cetățenii care locuiesc la casă în mediul rural; propunerea a fost acceptată în 

unanimitate și supusă și Adunării Generale a ARSACIS a fost votată, urmând ca tariful pe mc la 

canalizare să fie mai mic cu 15%. 

- propune ca vânzarea terenului către cetățenii prezenți la ședință să se facă în rate pe 3 – 4 ani 

pentru e avea bani și pentru plata racordului la curent electric;  

- afirmă că proiectul pentru modernizarea pieței care trebuia depus la GAL nu a fost depus în 

termen din cauza că lipsesc unele avize. 

Domnul Chiciuc Neculai: 

 - propune achiziția unor indicatoare rutiere pentru  limită de viteză pe drumul ce leagă DN 28 de 

Unitatea Medico – Socială, precum și pentru staționarea interzisă, mai ales pe drumul spre Biserica 

Catolică; 

 - propune deplasarea în teren a personalului angajat pentru colectarea taxelor și impozitelor, așa 

cum se proceda odată. 

 Domnul Alupoaei Mihai: 
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 - afirmă că piața nu a fost curățată de zăpadă, operațiune care se putea face în câteva zile; 

 - propune ca din banii încasați la piață să se achiziționeze câteva cântare noi; 

 - afirmă că sunt probleme cu iluminatul public în satul Bohotin.  

 Domnul Encuț Emil afirmă că a întocmit și depus un referat pentru verificarea metrologică a 

cântarelor sau pentru achiziția unora noi, mai departe fiind treaba compartimentelor specializate. 

 Domnul Radu Ciprian întreabă cum se încasează bani pentru cei care vin la piață, dacă piața nu 

este autorizată? 

 Domnul Cașcaval Ștefan afirmă că sesiunea de depunere a proiectelor pe GAL nu s-a închis, 

prin urmare este timp pentru depunerea proiectului pentru modernizarea pieței.  

 Domnul Lupu Marcel afirmă că ar fi dorit o adunare a consiliului local pentru a proiecta bugetul 

local pe anul 2018.  

 Domnul Encuț Emil: 

- propune achiziția unor camere de luat vederi mai performante; 

- propune alocarea sumelor necesare achiziției de borduri, balast și nisip, aprox. 8.000 lei, pentru 

amenajarea trotuarelor spre UMS, precum și pentru achiziția unor pubele; 

- propune includerea achiziției autocamionului în planul de investiții; 

- afirmă că și-ar dori prezentarea în fața consiliului local a unei strategii de dezvoltare locală pentru 

anii următori.  

 Domnul primar prezintă plenului adresa primită de la Inspectoratul Județean pentru Situații de 

urgență în care ni se propune realizarea la nivel local a unei subunități de pompieri, cu solicitarea de a 

le acorda un spațiu funcțional și adaptat cerințelor unei asemenea activități. Dat fiind faptul că sunt 

multe detalii care trebuie analizate și cum adresa este destul de vagă, se vor solicita lămuriri 

suplimentare; ideea unei subunități de pompieri la nivel locale este foarte bine primită de toți membrii 

consiliului.     

   

      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.   

 

Precizăm că înregistrarea video a ședinței poate fi vizionată pe site-ul 

www.comunaraducaneni.ro , secțiunea hotărâri adoptate, luna ianuarie 2018. 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                                 LILIANA CARP                             

 

 

 
                                                                                                                                     Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                Secretar comună 

 

                                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin  

http://www.comunaraducaneni.ro/

