
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 
 

P R O C E S   V E R B A L 
 
           Încheiat astăzi 29 ianuarie 2015 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
comunei Răuceşti .     
           Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 40 din 23.01.2015 a 
Primarului comunei Răuceşti. 
           Invitaţia la şedinţă a consilierilor s-a făcut în scris, precizându-se ordinea de zi, data, 
ora şi locul desfăşurării, aceasta fiind înregistrată sub numărul 284  din 23.01.2015.             

Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei prin afişarea 
„publicaţiei referitoare la elaborarea proiectelor de hotărâre ce urmează să fie supuse spre 
analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Răuceşti”, afişarea  invitaţiei 
şi a dispoziţiei primarului, la afişierul primăriei. 
             Se face apelul nominal al consilierilor şi se informează că şedinţa este legal 
constituită, fiind prezenţi cei 15 consilieri locali în funcţie. 
              A fost pus la dispoziţia consilierilor, în timp util, procesul verbal al şedinţei 
anterioare. Nefiind nici o completare a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară a 
consiliului local, procesul verbal fiind supus la vot de către secretarul comunei, a fost 
aprobat de cei 15 consilieri, prezenţi la această şedinţă.        

Primarul comunei domnul Apostoae Ilie prezintă următorul proiect al  ordinei de 
zi:  

1. Informare privind modul de soluţionare a petiţiilor primite în semestrul II/ 
2014;   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015;  
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2015;  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru repartizarea orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor social;  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Răuceşti;  
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri 
comunale, DC-221- TIMIŞEŞTI-RĂUCEŞTI, DC -222- BRUSTURI-RĂUCEŞTI, DC-
223-BRUSTURI-OGLINZI, COMUNA RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ” ; 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea costurilor de sustenabilitate  la proiectul 
”Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate 
destinate copilului în dificultate”; 

8. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 
  Preşedintele de şedinţă domnul Gorea Mihai supune votului deschis ordinea de 
zi, care se aprobă cu 15 voturi „pentru”.  
    

 Se trece la pct. 1 al ordinei de zi:   Secretarul comunei domnul Vieru Vasile  
prezintă  „Informarea privind modul de soluţionare a petiţiilor primite în semestrul II/ 
2014”;   

Se trece la pct. 2 al ordinei de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2015, proiect ce a fost înaintat comisiilor de specialitate.  



Domnul Apostoae Ilie, primarul comunei Răuceşti, prezintă în calitatea sa de 
ordonator principal de credite, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 
anul 2015. În expunerea de motive la proiectul de hotărâre au fost cuprinse finanţarea 
următoarelor obiective:  

1. Înfiinţare reţea canalizare şi staţie epurare în comuna Răuceşti;  
2. Modernizare drumuri comunale, DC-221- TIMIŞEŞTI-RĂUCEŞTI, DC -222- 

BRUSTURI-RĂUCEŞTI, DC-223-BRUSTURI-OGLINZI, COMUNA RĂUCEŞTI, 
JUDEŢUL NEAMŢ” ; 

3. Modernizare drumuri locale;  
4. Finalizare conductă apă potabilă sat Săveşti;  
5. Reparaţie capitală sediu primăriei; 
6. Betonarea şanţurilor laterale drumurilor modernizate, aflate în pantă; 
7. Pod Cucoşeni; 
8. Dig protecţie sat Ungheni; 
9. Reparaţii drum;  
10. Pietruirea tuturor drumurilor locale; 
11. Extindere apă potabilă în Răuceşti; 
12. Extindere reţea electrică stradală comuna Răuceşti;  
13. Supraînăţare dig Rugina;  
14. Izolaţie termică clădiri şcolile Răuceşti nr. 2 şi Oglinzi.  

Informează despre faptul că pentru „Înfiinţare reţea canalizare şi staţie epurare în 
comuna Răuceşti” studiul este făcut, fiind proiectat o staţie de epurare în satul Ungheni, iar 
în prezent se recomandă Staţia de epurare de la Tg. Neamţ. 

Referitor la „Finalizare conductă apă potabilă sat Săveşti”  precizează că trebuie 
cumpărat rezervorul; s-au adus robineţii pentru presiune.  

Se intenţionează ca pentru satul Oglinzi la apă potabilă să se intervină pentru 
investiţie pe fonduri europene. 

Referitor la „Reparaţie capitală sediu primăriei”, se intenţionează o mansardare a 
clădirii; un spaţiu pentru centrală termică; o izolaţie termică cu polistiren. 

Cât priveşte „Podul Cucoşeni”ce trebuie făcut din beton, există documentaţie depusă 
la Ministerul Dezvoltării; 

Pentru „Dig protecţie sat Ungheni” pe pârâul Sarata ar fi necesar un dig de 2 km. 
Este necesar amenajare drum Cărpiniş (pct. Ghidan) de 120-150 metri, deoarece nu 

se poate circula şi nu este cale de acces şi trebuiesc tuburi de capacitate mare.  
Sunt cereri pentru extindere reţea electică la familia Ifrim din Răuceşti şi Andrişoaia 

de la Săveşti; 
Extindere apă potabilă 16,8  km s-a realizat şi mai trebuie circa 1 km. ;  
Inlocuirea stâlpilor din lemn la energia electrică;  este în atenţia E-ON în 2015 ( 224 

stâlpi sunt necesari în satul Oglinzi). 
Pentru Dig Rugina se impune o înălţare de 50 cm.  
Doamna Cozma Maria prezintă Raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului cu referire la aprobarea bugetului local pe anul 
2015. 

Pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Popa Neculai  prezintă faptul că în 
urma analizării documentaţiilor prezentate, s-a abţinut de la cap. Sport unde mai trebuie 
scăzut 30 mii lei şi dat pentru biserici. Propune ca suma de la excedent să făcă obiectul 
unei amânări pentru şedinţa următoare.  Întreabă câte proiecte s-au făcut şi ce s-a realizat, 



în ordinea priorităţilor. Referitor la „mijloacele şi utilajele proprii”întreabă  ce s-au realizat 
cu acestea.  

Pentru comisia de specialitate nr. 2, doamna Vrînceanu Domnica, prezintă faptul că 
în urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre, a primit aviz 
favorabil cu:  5 voturi  "pentru".  Recomandă alocarea  unor sume pentru biserici.  

Pentru comisia de specialitate nr. 3, domnul Vlad Constantin precizează faptul că  
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru" şi solicită domnului  

Tărăboanţă Lazăr –secretarul comisiei de specialitate nr. 3 , să prezinte  
propunerile ce s-au făcut la comisie.  

Deoarece bugetul local este mai mic cu 10 % faţă de anul trecut s-a propus ca 20.000 
lei de la „Întreţineri parcuri publice”, suma să fie zero, iar împreună cu cei 11.000 de la 
„Alte servicii”- suma să fie redistribuită. Deasemeni se propune diminuarea sumelor de la 
paza comunală unde sunt 7 persoane şi trebuie extins serviciul de pază; autofinanţare 
pentru domnul prof. Smău, sau surse atrase prin organizarea de activităţi specifice;  Pentru 
„ajutoare ocazionale” - 15.000 lei propune să fie stocată iar cererile să fie aprobate de 
Consiliu local (trebuie să ne asumăm răspunderea în C.L. fiind benefică pentru domnul 
primar);  Pentru transporturi cadre didactice este necesară o anumită sumă care trebuie 
cuprinsă în buget; Solicită ca bugetul local să fie aprobat cu amendamente. 

Propune ca domnul viceprimar Bălăjel Dumitru să prezinte o situaţie a pajiştilor cu 
terenul atribuit concesionarilor, suma încasată prin subvenţii, lucrări realizate şi sumele 
încasate, precum şi destinaţia lor. 

 În şedinţa Consiliului de administraţie de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răuceşti s-a  
prezentat pe capitole sumele ce s-au cheltuit şi propunerile pentru unele lucrări care nu le 
pot suporta din bugetul alocat fiind vorba de izolarea termică.  

Referitor la „obiective în anul 2015”, menţionează faptul că pentru RK primărie  
sumele sunt repartizate iar lucrarea trebuie făcută.  Pentru extindere reţele electrice nu se 
cunoaşte de unde finanţare, iar pentru stâlpi la Oglinzi nu s-a rezolvat nimic.  

Se trece la pct. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2015. Deoarece nu sunt modificări semnificative faţă de 
hotărârea din 2014,  proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil de la cele trei comisii 
de specialitate.  

Se trece la pct. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă  
beneficiarilor de ajutor social, proiect ce a  primit avizul favorabil de la cele trei comisii de 
specialitate.  

 Se trece la pct. 5 al ordinei de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei 
şcolare din comuna Răuceşti, proiect ce a  primit avizul favorabil de la cele trei comisii de 
specialitate.   

Se trece la pct. 6 al ordinei de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului 
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: 
“Modernizare drumuri comunale, DC-221- TIMIŞEŞTI-RĂUCEŞTI, DC -222- BRUSTURI-
RĂUCEŞTI, DC-223-BRUSTURI-OGLINZI, COMUNA RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ” ; 

Se trece la pct. 7 al ordinei de zi Proiect de hotărâre privind  aprobarea costurilor 
de sustenabilitate  la proiectul ”Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru 
servicii integrate destinate copilului în dificultate”. Doamna Săveştu Ana- referent 
Progrome, prognoze  la Primăria comunei prezintă o situaţie privind acest proiect finanţat 
cu fonduri norvegiene. Proiectul este câştigat iar costurile de sustenabilitate la pentru 
acest proiect trebuie asigurată finanţarea de către comună pe o perioadă de 5 ani de la 



terminarea finanțării, proiect care se încheie în aprilie 2016. Menţionează faptul că sunt 
doar 5 locaţii câştigate pe acest proiect respective: două la Tg. Neamţ, două la comuna 
Răuceşti şi una la Pipirig.  La comuna Răuceşti, fiind cuprinşi 30 elevi la Şcoala Răuceşti şi 
30 la Oglinzi.   

Pe marginea celor prezentate se înscriu la discuţii după cum urmează:  
Domnul Vlad Constantin, consilier local, menţionează faptul că în ceea ce priveşte 

bugetul local trebuiesc făcute propuneri concrete ce vor fi supuse votului în Consiliul local.  
  Domnul Popa Neculai, consilier local, precizează faptul că bugetul local trebuie 

discutat iar ca finalizare de dat jos excedentul.  Informează despre faptul că nu se cunoaşte 
Raportul Curţii de Conturi, urmare a verificărilor la comuna Răuceşti; deasemeni nu se 
cunoaşte costurile făcute de “Ziua comunei” în 2014; Buldo-excavatorul primăriei a săpat 
la cablurile electrice la Săveşti pentru firma care a lucrat la investiţia de apă,  cu motorina 
primăriei,  deasemeni domnul Movilă Vasile a lucrat  2-3 zile la deszăpezire.    

Domnul Tărăboanţă Lazăr solicită transparenţă pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă iar pentru aceasta nu se plasează suspiciunea banului public.  

Domnul Apostoae Ilie-primarul comunei dă răspuns unor interpelări adresate 
executivului, precizând următoarele: 

- Pentru Parcul de la Oglinzi trebuie să fie paza asigurată, iar cetăţeanul care se 
învecinează cu acest obiectiv a acceptat să păzească contra cost;  

- Nu trebuie confundată activitatea domnului prof. Smău în afara orelor de la 
şcoală, are formaţii care au făcut cinste comunei noastre.   

Domnul Bălăjel Dumitru -viceprimarul comunei consideră că balastarea 
drumurilor trebuie să se facă pe zone de activitate a fiecărui consilier care să participe  şi 
la recepţia lucrării. Propune să nu mai fie adus sort pentru balastarea drumurilor.  

Domnul Craiu Ioan, consilier local, propune a se cuprinde în buget 3 şedinţe pentru 
plata consilierilor locali.  

Domnul Celus Gheorghe, consilier local, propune o extensie a primăriei.  
Domnul Vlad Constantin preşedintele comisiei de specialitate nr. 3  solicită, pentru 

luna viitoare o informare a procesului de învăţământ din comuna Răuceşti.    
Deasemeni educaţia sanitară este tot de interes local.   
Domnul Bâzu Neculai, consilier local, informează despre faptul că pe drumul 

judeţean în zona Macu – Oglinzi, nu se poate circula datorită gropilor din asfalt.    
Beneficiarii venitului minim garantat potrivit Legii nr. 416/2001, trebuie să facă 

ceva la şanţurile de scurgere a apei; În zona Cărpiniş, drumul „la Ghidan”se poate face dar 
trebuie făcut şanţ pentru apă pe marginea islazului. Pentru stâlpii de lemn de la energia 
electrică trebuie sesizat şi la protecţia consumatorilor .     

Domnul Predoaia Vasile, consilier local, informează faptul că pentru proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea costurilor de sustenabilitate  la”Centru zonal de mobilizare a 
resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”, banii se vor da 
de către Consiliul judeţean şi noi trebuie să fim de accord cu acest proiect aprobat la 
finanţare. 

Domnul Bălăjel Dumitru -viceprimarul comunei propune ca cei 400 mii lei de la 
RK primărie să fie dirijaţi pentru apă la Oglinzi.  
 Domnul Humă Vasile-Marius, consilier local, prezintă „Istoria nonfactuală” la 
sfârşit de mandat ( şi-a depus demisia începând cu 1 februarie 2015). 
 Domnul Popa Neculai, propune să se facă o primărie nouă nu renovată.     

Preşedintele de şedinţă domnul Gorea Mihai, supune votului deschis 
următoatele:  



- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 proiect ce 
a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”,  cu modificările făcute în cadrul şedinţei pe 
baza propunerilor aprobate. Pentru reparaţie capitală sediu primărie, au fost opt 
voturi “pentru” şi  şapte “abţineri” (au solicitat construcţie nouă).  

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2015; proiect ce a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, fără abţineri,  sau voturi 
„împotrivă”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, pentru repartizarea orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor 
social,  proiect ce a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, fără abţineri, sau voturi 
„împotrivă”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Răuceşti, 
proiect ce a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, fără abţineri, sau voturi 
„împotrivă”.  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri 
comunale, DC-221- TIMIŞEŞTI-RĂUCEŞTI, DC -222- BRUSTURI-RĂUCEŞTI, DC-
223-BRUSTURI-OGLINZI, COMUNA RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ” proiect ce a 
fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, fără abţineri,  sau voturi „împotrivă”; 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea costurilor de sustenabilitate  la proiectul 
”Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate 
destinate copilului în dificultate”, proiect ce a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 
fără abţineri,  sau voturi „împotrivă”. 

Domnul Adrian Iftime, cetăţean din satul Oglinzi, evidenţiază unele aspecte 
din satul Oglinzi cu referire la ajutoarele alimentare venite de la Uniunea 
Europeană; „Datini şi Obiceiuri”, etc. Informează despre faptul că la „Parc Oglinzi” 
trebuiesc făcute unele reparaţii.  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Mihai GOREA 

 
                                                                                                              Contrasemnează:                                                                                                                                                         
                                                                                                                    Secretar,                                                                                                   
                                                                                                                 Vasile VIERU 
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