
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

           Încheiat astăzi  25 iulie 2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 365 din 19.07.2013  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 2140 din 19.07.2013. 

   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 un număr de 14 consilieri locali, absent fiind doamna Vrînceanu 

Domnica fiind plecată din ţară.  

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 14 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. Informare privind modul de soluţionare a petiţiilor primite în semestrul I/ 2013;  

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 

Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare  

Intercomunitară „ECONEAMŢ”;  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 

privat al comunei Răuceşti, a unor bunuri – mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune 

în vederea casării şi valorificării acestora; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei si a statului 

de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Răuceşti;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului “Refacerea 

şi modernizarea drumurilor comunale: Drum comunal  DC 6 Şoimaresti-Răucesti 

km1+400 – 5+400;Drum Comunal DC 3 Brusturi –Ungheni km 2+567 – 5 +817, 

comuna Raucesti, judeţul Neamt, afectate de inundatiile din anul 2010 “;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea 

fondului de garantare pentru proiectul “Refacerea si modernizarea drumurilor 

comunale :Drum comunal  DC 6 Soimaresti-Raucesti km1+400 – 5+400;Drum 

Comunal DC 3 Brusturi –Ungheni km 2+567 – 5 +817, comuna Raucesti , judetul 

Neamt, afectate de inundatiile din anul 2010 “ 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie – 

septembrie 2013;  

9. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 



Secretarul comunei menţionează faptul că preşedintele de şedinţă a fost ales 

pentru lunile aprilie – iunie 2013, iar pentru lunile  iulie – septembrie 2013 trebuie ales un 

nou preşedinte de şedinţă. 

Se fac propuneri pentru preşedinte de şedinţă:  

Domnul Popa Neculai propune pe domnul Celus Gheorghe;  

Domnul Craiu Ioan propune pe domnul Obreja Toader;  

Supus votului deschis fiecare prropunere şi a rezultat egalitate de voturi pentru 

fiecare consilier propus.  

Domnul Tărăboanţă Lazăr,  propune pe domnul Predoaia Vasile. Supus votului 

această propunere, a rezultat un număr de 13 voturi “pentru”, persoana supusă votului, nu 

a participat la vot.  

Se propune deasemeni ca sedinţa ordinară din luna august să fie pe data de 29.  

Preşedintele de şedinţă domnul Predoaia Vasile  supune votului deschis ordinea 

de zi prezentată  şi se aprobă cu 14 voturi „pentru”. 

Domnul Vieru Vasile- secretarul comunei prezintă informarea privind modul de 

soluţionare a petiţiilor primite în semestrul I/ 2013.  

Se trece la punctul doi al ordinei de zi „ Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special pentru aprobarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare al 

Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară „ECONEAMŢ” 

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, domnul Obreja Toader prezintă faptul că în 

urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre, 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". 

Urmare a celor prezentate privind referitor la proiectul de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cei 14 consilieri 

locali prezenţi la acestă şedinţă au aprobat , pe articole, cu 14 voturi „pentru” proiectul de 

hotărâre şi s-a acordat un mandat special domnului DUMITRU BĂLĂJEL având funcţia 

de VICEPRIMAR, care urmează să voteze în numele Consiliului Local al comunei 

Răuceşti, în cadrul Adunării Generale a asociaţiei, aprobarea Regulamentului Serviciului 

Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”. 

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi:  Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2013.  

Doamna Cozma Maria, din cadrul compartimentului contabilitate prezintă raportul 

de specialitate al compartimentului  de resort.  

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, domnul Obreja Toader prezintă faptul că în 

urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre, 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". 

Urmare a celor prezentate privind referitor la proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2013, cei 14 consilieri locali prezenţi la acestă şedinţă 

au aprobat , pe articole, cu 14 voturi „pentru” proiectul de hotărâre.  

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 

din domeniul public, în domeniul privat al comunei Răuceşti, a unor bunuri – mijloace 

fixe şi scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, fiind vorba de 

clădirea veche a Şcolii din Răuceşti de jos şi Şcoala Ungheni.  

Pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Popa Neculai  prezintă faptul că în 

urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre a primit:  2 voturi  

"pentru" şi 3 împotrivă, motivat de faptul că hotărârea trebuia luată înainte de a se începe 

demolarea.    

Pentru comisia de specialitate nr. 2, domnul Obreja Toader prezintă faptul că în 

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

cu:  5 voturi  "pentru". Recomandă ca utrilizarea materialelor de construcţie –de  către 

persoane nevoiaşe (sobe, lemn, tablă, azbociment, etc.)  

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

proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil cu:  2 voturi  "pentru" şi 3 împotrivă . 

Întreabă de ce s-a cerrut aprobarea proiectului după ce s-a făcut demolarea. 

Preşedintele de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 

trecerii din domeniul public, în domeniul privat al comunei Răuceşti, a unor bunuri – 

mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, rezulnd 

următoarele: 8 voturi „pentru” şi 6 abţineri (Domnii: Bâzu Nicolae, Celus Gheorghe, 

Gorea Mihai, Popa Neculai, Predoaia Vasile, Vlad Constantin).  

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

funcţiilor publice, organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Răuceşti., ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr.77/2013.  

Secretarul comunei prezintă Nota de fundamentare a primarului comunei Răucceşti 

si raportul de specialitate precum şi  Avizul  emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, înregistrat sub nr. 25.633  din 16.07.2013. 

Pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Popa Neculai  prezintă faptul că în 

urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre a primit:  1 vot  "pentru" 

şi 4 abţineri, „întrucât comisia  nu s-a putut documenta cu privire la această 

organigramă”, deşi au fost înaintate în termen materialele pentru studiu.  

Pentru comisia de specialitate nr. 2, domnul Obreja Toader prezintă faptul că în 

urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul de hotărâre, 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:  2 voturi  "pentru" şi 3 împotrivă, fără  a 

se face recomandări sau a se motiva de ce sunt împotrivă. 

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

articole,  proiectul de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei si a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Răuceşti, rezultând 

următoarele : voturi « pentru » = 11 voturi şi 3 abţienri (Domnii : Gorea Mihai, Popa 

Neculai şi Vlad Constantin).   

 



Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: privind aprobarea valorii de investiţie a 

proiectului “Refacerea şi modernizarea drumurilor comunale: Drum comunal  DC 6 

Şoimaresti-Răucesti km1+400 – 5+400; Drum Comunal DC 3 Brusturi –Ungheni km 

2+567 – 5 +817, comuna Raucesti , judetul Neamt , afectate de inundatiile din anul 2010“ 

şi se aprobă valoarea totala de investitie in cuantum de 7.501.186 lei, cu 14 voturi 

“pentru” 

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi: privind aprobarea solicitarii scrisorii de 

garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul “Refacerea si modernizarea 

drumurilor comunale: Drum comunal  DC 6 Soimaresti-Raucesti km1+400 – 

5+400;Drum Comunal DC 3 Brusturi –Ungheni km 2+567 – 5 +817, comuna Raucesti , 

judetul Neamt, afectate de inundatiile din anul 2010 “. Supus votului deschis  cei 14 

consilieri au votat “pentru”şi s-a aprobat solicitarea scrisorii de garantie bancară din 

partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A pentru proiectul “Refacerea si 

modernizarea drumurilor comunale: 

- Drum comunal  DC 6 Soimaresti-Raucesti km1+400 – 5+400; 

- Drum Comunal DC 3 Brusturi –Ungheni km 2+567 – 5 +817,  

comuna Raucesti, judetul Neamt, afectate de inundatiile din anul 2010 “ in cuantum de 

2.332.385, reprezentand 110 % din valoarea avansului 2.120.350,  perioada de valabilitate 

a scrisorii de garantie fiind de 18 luni. 

Domnul Predoaia Vasile, preşedintele de şedinţă, prezintă :  

- cererea înregistrată sub nr. 2845/24.07.2013 a domnului Bălăjel Dumitru având 

calitatea de viceprimar, prin care  solicită concediu de odihnă pentru anul 2013, 

începând cu data de 12 august 2013. Se  precizează faptul că în cazul în care 

prezenţa sa în instituţie va fi strict necesară, va da curs solicitării de a reveni din 

concediu. Cererea este aprobată cu 14 voturi „pentru” ;  

- cererea înregistrată sub nr. 2509/26.06.2013 a domnului Humă Vasile, prin care 

readuce la cunoştinţă faptul că a închiriat conform recomandărilor primite, o 

suprafaţă de peste 21 ha păşune în trupul Puriceni, de la cetăţenii care deţin 

păşune şi nu au animale.  Cererea nu a putut fi soluţionată de către consilierii 

locali motivat de faptul că păşunea este a proprietarilor cu care s-a încheiat 

contract, păşunea nu este în administrarea Consiliului local; 

- cererea înregistrată sub nr. 2432/17.06.2013 a domnului  Trofin Gh. Dumitru, 

prin care solicită negocierea contractului şi calcularea unei chirii rezonabile în 

cuantum de 100 euro/lunar, pentru terenul pe care este amplasat bazinul de apă, 

privind alimentarea comunei Răuceşti cu apă potabilă.  Motivat de faptul că 

investiţia nu este în inventarul comunei Răuceşti, iar Compania „ApaServ SA 

Neamţ” a preluat serviciile publice de alimentare cu apă şi exploatare a 

sistemului public de alimentare şi canalizare, Consiliul local nu are competenţă 

în această privinţă, petiţionarul putându-şi rezerva dreptul de a se adresa 

instanţelor de judecată.    

-  Solicitarea doamnei consilier Domnica Vrînceanu, de a i se aproba „învoirea 

motivată de plecarea din ţară în perioada 24 -31 iulie 2013”, pentru sedinţa 

ordinară din data de 25.07.2013. A anexat şi o motivaţie datată 22 iulie 2013, cu 

referire la absenţa de la şedinţa din 4 iunie 2013;  

- Adresa înregistrată sub nr. 1801 din 21.06.2013 prin care COMUNA 

ALEXANDRU CEL BUN  din jud. Neamţ, solicită donaţii pentru Spitalul de 

Pneumofiziologie Bisericani. Consilierii vor avea în vedere această solicitare la 

rectificarea bugetului, către sfârşitul anului.       



Pe marginea celor prezentate se înscriu la cuvânt, după cum urmează:  

  Domnul Tărăboanţă Lazăr – consilier local, precizează faptul că nu trebuie să 

ajungă la consiliul local cererile domnului Humă Vasile.  Întreabă cine a pus stâlpii la 

instalaţia electrică din zona Munteni.  Întreabă deasemeni cînd se va acorda ajutorul 

pentru încălzire (pentru două luni), beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat.  Solicită unele lămuriri privind participarea la şedinţa comisiei din luna 

iunie 2013 ce trebuie plătită, chiar dacă şedinţa de consiliu local nu s-a putut ţine datorită 

absenţei unor colegi. Întreabă dacă se va ţine Ziua comunei în acest an.  

Domnul primar informează consilierii că pe data de 15 septembrie 2013, va avea loc 

Ziua comunei iar programul şi celelalte amănunte se vor analiza în şedinţa următoare din 

luna august. Stâlpii din Zona Munteni sunt puşi de E-ON, ca urmare a solicitării 

consumatorilor din zona respectivă la tel. 112.  Cât priveşte participarea la şedinţa 

comisiei din luna iunie 2013 aceasta va fi plătită în perioada următoare. 

Domnul Cristescu Gheorghe – consilier local, informează despre faptul că pe unele 

şanţuri se fac deversări a dejecţiilor de la animale. 

Domnul Bâzu Neculai – consilier local, informează despre faptul că pârâul Sarata 

este plin de gunoaiele aduse de ploile torenţioale căzute.   

Domnul Craiu Ioan – consilier local, informează despre faptul că în satul Oglinzi 

stâlpii din lemn de la energia electrică ce aparţin de E-on sunt rupţi în zona locuinţei lui 

Adrian Tataru.   

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Predoaia Vasile    

 

 

 

                                                                            Contrasemnează: 

                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                Vasile Vieru 

 

 

 


