
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

P R O C E S   V E R B A L 

 

           Încheiat astăzi  21 mai 2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 286 din 15.05.2013  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 1347 din 15.05.2013. 

   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 toţi 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 în funcţie, prezenţi la această şedinţă.        

Primarul comunei domnul Apostoae Ilie deschide şedinţa şi informează faptul că 

şedinţa ordinară are următorul proiect al ordinei de zi:  

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru 

obiectivul de investiţie: “Refacerea şi modernizarea drumurilor comunale DC 6 

ŞOIMĂREŞTI- RĂUCEŞTI KM 1+400-5+400, DC 3 BRUSTURI- UNGHENI 

KM 2+567 – 5+817, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ, afectate de inundaţiile din 

anul 2010”;  

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi;   

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea orarului de funcţionare a unităţilor comerciale 

şi a discotecilor de pe raza comunei Răuceşti;  

4. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Predoaia Vasile  supune votului deschis ordinea 

de zi prezentată  şi se aprobă cu 15 voturi „pentru”. 

Domnul Apostoae Ilie –primarul comunei, prezintă expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru 

obiectivul de investiţie: “Refacerea şi modernizarea drumurilor comunale DC 6 

ŞOIMĂREŞTI- RĂUCEŞTI KM 1+400-5+400, DC 3 BRUSTURI- UNGHENI KM 

2+567 – 5+817, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ, afectate de inundaţiile din anul 2010”.   

Comisiile de specialitate au delegat în şedinţele avute în cadrul comisiei, câte un 

purtător de cuvânt, pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Popa Neculai  prezintă 



faptul că în urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre a primit aviz 

favorabil cu:  5 voturi  "pentru" .  

Pentru comisia de specialitate nr. 2, doamna Vrînceanu Domnica prezintă faptul 

că în urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul de investiţie: “Refacerea şi 

modernizarea drumurilor comunale DC 6 ŞOIMĂREŞTI- RĂUCEŞTI KM 1+400-

5+400, DC 3 BRUSTURI- UNGHENI KM 2+567 – 5+817, comuna Răuceşti, judeţul 

Neamţ, afectate de inundaţiile din anul 2010” a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  

"pentru".  

Pentru comisia de specialitate nr. 3, domnul Vlad Constantin precizează faptul că  

proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru". 

Domnul Predoaia Vasile, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis, pe 

articole,  proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice 

pentru obiectivul de investiţie: “Refacerea şi modernizarea drumurilor comunale DC 6 

ŞOIMĂREŞTI- RĂUCEŞTI KM 1+400-5+400, DC 3 BRUSTURI- UNGHENI KM 

2+567 – 5+817, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ, afectate de inundaţiile din anul 2010”;  

iar cei 15 consilieri locali prezenţi la acestă şedinţă au aprobat cu 15 voturi „pentru” 

proiectul de hotărâre. 

 

Referitor la proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi domnul 

Vieru Vasile  prezintă  expunerea de motive  şi proiectul de hotărâre cu anexele acestuia.  

 

  Domnul Popa Neculai, pentru comisia de specialitate nr. 1 prezintă faptul că în 

urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 

cu:  5 voturi  "pentru" ".  

 

Pentru comisia de specialitate nr. 2 doamna Vrînceanu Domnica prezintă faptul că 

în urma analizării documentaţiilor prezentate, Proiect de hotărâre privind analiza stadiului 

de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru".  

Pentru comisia de specialitate nr. 3, domnul Vlad Constantin precizează faptul că  

proiectul de hotărâre  a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru". 

 

Domnul Predoaia Vasile, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis proiectul 

de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea 

măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, iar cei 15 consilieri locali prezenţi la 

acestă şedinţă au aprobat pe articole, proiectul de hotărâre,  cu: 15 voturi „pentru”, fără 

abţineri sau voturi împotrivă. 

Cât priveşte proiectul de hotărâre privind stabilirea orarului de funcţionare a 

unităţilor comerciale şi a discotecilor de pe raza comunei Răuceşti, domnul Popa 

Neculai,  reprezentantul comisiei de specialitate nr. 1  prezintă faptul că în urma 

analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil cu:  5 

voturi  "pentru" ".  

Pentru comisia de specialitate nr. 2, doamna Vrînceanu Domnica prezintă faptul 

că în urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre privind stabilirea 



orarului de funcţionare a unităţilor comerciale şi a discotecilor de pe raza comunei 

Răuceşti a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru".  

Pentru comisia de specialitate nr. 3, domnul Vlad Constantin precizează faptul că  

proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru". 

Domnul Predoaia Vasile, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis proiectul 

de hotărâre privind stabilirea orarului de funcţionare a unităţilor comerciale şi a 

discotecilor de pe raza comunei Răuceşti iar cei 15 consilieri locali prezenţi la acestă 

şedinţă au aprobat pe articole, proiectul de hotărâre,  cu 15 voturi „pentru”, fără abţineri 

sau voturi împotrivă. 

  Domnul Tărăboanţă Lazăr – consilier local, precizează faptul că în trupul de  

păşune în devălmăşie „Puriceni” s-au ivit unele probleme între proprietari şi domnul 

Humă Vasile.  Solicită ca primăria să facă o evidenţă din titlurile de proprietate asupra 

tuturor  proprietarilor deoarece evidenţa care există a fost preluată de la Ghiţă Dediu 

dintr-un caiet şi este posibil ca suprafaţa de păşune să fie mai mică faţă de suprafaţa 

înscrisă în titluri de proprietate. Pentru aceasta propune ca persoanele desemnate cu 

înscrierea datelor în registrul agricola să facă această evidenţă. 

 

 Domnul Obreja Toader -  consilier local, menţionează faptul că există unele 

cazuri când unii cetăţenii au făcut construcţii dar suprafaţa construită, înscrisă în registrul 

agricol, nu reflectă realitatea din teren.  Această evidenţă o consideră ca fiind necesară 

motivat de faptul că ar putea  creşte veniturile la bugetul local. 

 

Domnul Trofin Dumitrru -  consilier local, mulţumeşte domnului primar pentru 

pietrişul cărat pe drumurile din satul Răuceşti.  Cconsideră că mai trebuie în unele locuri 

ifronul sau un semipurtat pentru  a uniformiza pietrişul.  Este de acord cu lucrările ce le 

face executivul, precum şi cu corectitudinea salariaţilor de la registrul agricol.  

 

 Domnul Apostoae Ilie- primarul comunei arată că programul de la discotecă este 

foarte bun şi datorită reprezentanţilor societăţii s-a descoperit un tânăr din comuna 

Timişeşti sat Dumbrava care a pătruns în clădirea Liceului tehnologic Oglinzi şi a sustras 

un calculator ce a fost ulterior recuperat. 

Precizează faptul că salariaţii primăriei au fost repartizaţi pe sectoare pentru 

culegerea datelor  în vederea înscrierii acestora în registrul agricol, dar nu s-a acceptat 

măsurarea construcţiilor.  

 

Doamna Vrînceanu Domnica -  consilier local,  preşedintă a comisiei învăţămant 

-cultură, informează consiliul local despre  proiectele  educative iniţiate şi coordonate la 

care sunt înscrişi  elevii Şcolii Gimnaziale Nr 1 Răuceşti, după cum urmează: 

-Şcoli Europene pentru ape curate, coordonate de CCDG Bucureşti, prin care elevii 

s-au informat despre importanţa apei, au creat lucrări plastice şi creaţii  literare, au  lucrat 

şi  înmânat îndemnuri demne de urmat în proiectul ,,STRIGĂTUL APEI”;    -               

Europa casa noastră, iniţiat de Centrul European de la Bucureşti, prin care în cadrul 

clubului  elevii în Anul European al cetăţenilor, s-au informat despre drepturi şi implicare 

activă, cum pot fi voluntari în Europa sau ,,UE –istorie, tradiţie şi valori. Activităţile se 



desfăşoară lunar, iar în urma trimiterii raportului de activitate , 75 de cadre didactice 

coordonatoare pot  fi invitate într-o excursie gratuită la Bruxelles. 

      În perioada 13-17 mai a avut loc Săptămâna Naţională a voluntariatului.  

Activităţile desfăşurate au fost: 

     -De la copii pentru copii- actiune de colectare de produse alimentare, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, pentru trei copii de la Iaşi, cu o poveste de viaţă 

,zguduitoare; 

-Ecologizarea  unor porţiuni din malurile şi albia râului Sarata precum şi  în centrul 

com Răuceşti.;  

-Udarea celor 100 de brăduţi plantaţi în curtea bisericii. Raportul  şi fotografiile au 

fost trimis on-line şi postate pe facebook. 

Activitatea desfăşurată în Săptămâna ,,Şcoala altfel” cu titlul A FI SAU A NU FI 

CETĂŢEAN EUROPEAN,  coordonat de director Anton Traian şi consilier educativ 

Domnica Vrînceanu , a fost selectat de ISJ Neamţ  din cele 24 trimise din judeţ, doar 9 au  

fost postate şi votate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, printre care şi al nostru; 

Proiectul a fost prezentat într-un articol apărut în Monitorul  din 16 mai 2013. 

-Propune  procurarea  şi amenajarea unor tomberoane de metal la biserică  în 

vederea  colectării gunoaielor, care în prezent se dau pe malul apei sau lângă gardul 

cimitirului. 

Mulţumeşte pentru amenajarea şi balastarea spaţiului destinat parcării 

autoturismelor la biserica Sf. Nicolae Răuceşti. 

 

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Predoaia Vasile    

 

 

 

                                                                            Contrasemnează: 

                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                Vasile Vieru 

 

 


