
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi  1 aprilie 2013 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 

local al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 208 din 

29.03.2013  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 963 din 
29.03.2013. 

 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. 

   Secretarul comunei  domnul Vieru Vasile, face apelul nominal al consilierilor şi   

informează că şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi toţi consilieri în funcţie. 

Menţionează faptul că 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile aprilie – iunie 2013;  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2013;  

3. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 
Preşedintele de şedinţă domnul Cristescu Gheorghe supune votului deschis ordinea 

de zi prezentată  şi se aprobă de toţi consilierii în funcţie. 

Doamna Cozma Maria, contabil la Primăria comunei prezintă „Raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu privire 

la formarea, administrrarea şi executarea bugetului local pe anul 2013.  

Domnul Popa Neculai – consilier local, întreabă dacă sunt bani pentru 

Programul de investiţii (anexa 3). 

Se precizează faptul că proiectul de hotărâre a fost înaintat comisiilor de 

specialitate în vederea dezbaterii şi examinării în cadrul acestora.  

 

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 fost 

avizat favorabil cu 4 voturi „pentru” şi o abţinere.  Se recomandă următoarele 

„Cheltuieli”  după cum urmează:  

- la capitolul 51.02 (autorităţi publice şi acţiuni externe) se propune 

suplimentarea la 10 mii lei; 

-  la capitolul 61.02.20 din  900 mii lei suma de 100 lei să fie pentru postul de 

poliţie iar pentru 800 mii lei să se dea explicaţii;  



- la capitolul  66.02.20  nu se cunoaşte ce reprezintă suma de 110 mii lei;  

- la capitolul 67.02.05.01 la sport în loc de 35 mii lei se propune suplimentarea 

la 40 mii lei; 

-  la capitolul 67.02.06 se propune repartizarea sumelor pentru biserici astfel;  

o Biserica Răuceşti 1  = 100 mii lei;  

o Biserica Răuceşti 2  = 200 mii lei; 

o Biserica Oglinzi       = 100 mii lei; 

o Biserica Săveşti        = 150 mii lei; 

o Biserica Sârbi +Ungheni  = 100 mii lei; 

o Biserica Oglinzi (Cărpiniş)   = 50 mii lei (stil vechi) ; 

o Biserica Răuceşti 2               = 50 mii lei (stil vechi) 

o Biserica Sârbi                        = 50 mii lei (stil vechi).  

- Se solicită unele explicaţii cu privire la unele capitole de cheltuieli. Se 

propune achiziţionarea prin transfer a ueni maşini de colectat gunoaie. 

 

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

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

avizate favorabil cu: voturi  "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri". 

Se propune  următoarele : 

1.  Îngheţarea lucrărilor la Şcoala Ungheni din cauza  scăderii numărului de 

elevi, iar suma de 530 milioane lei vechi să fie folosiţi de Şcoala Nr 1, pentru 

obiectivele aduse la cunoştinţa consiliului local cum sunt: 

- împrejmuirea şcolii cu gard şi înlocuirea sârmei ghimpate;  

-  repararea / izolarea spatelui şcolii;  

- uşi de termopan  şi gresie pe holuri ca la alte şcoli din comună;  

- înfiinţare parc de joacă pentru copii;  

- drenarea terenului din spatele şcolii unde stă apa până la temelie. Etc;  

2.  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 570 mil lei pentru Scoala Oglinzi 

sau Grădiniţa Oglinzi, fiind investiţie nouă. Întreabă unde se regăsesc cele 2 

miliarde lei vechi deja cheltuite, (despre care se scrie în ziarul Ceahlăul  ?) 

3. Cât priveşte serviciile de sănătate publică, Titlul II bunuri şi servicii, întreabă 

în ce constă cheltuirea sumei de 110 milioane lei vechi, nu se cunoaşte  

destinaţia 

4. La “SPORT” s-a reaprtizat  suma de 35 mii  lei. S-a cerut un raport de la cei 

care  li s-au repartizat sume  în 2012 şi nu s-a primit.  Propune  prezentarea 

unei dări de seamă privind cheltuirea celor 35 mii lei, pentru şedinţa 

următoare  şi   prezentarea unor informări lunare despre cheltuirea sumelor, 

5. Pentru întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de 

agrement s-a propus suma de 50 mii lei. Se solicită explicaţii  în ce constă 

cheltuirea sumei şi dacă intră şi mărirea numărului de bănci, plantare de 

copaci ornamentali /pomi în parcul  din centrul comunei, cum s-a propus în 

Strategia de dezvoltare a comunei.  

6.  Pentru “Servicii religioase” s-au  alocat 45 mii lei. S-a primit de la  parohii  

cereri prin care se aduce la cunoştinţă ce investiţii au în lucru şi ce şi-au 

propus să facă în 2013.  

Parohiile au depus cereri prin care solicită alocarea unor sume pentru diverse  

lucrări după cum urmează:  



a) Parohia „Sf. Nicolae”  Răuceşti, reprezentată de preot  Mihai Vrânceanu  

solicită alocarea a 10 mii lei sprijin financiar pentru : 

- terminarea capelei din curtea bisericii;  

- înfiinţarea şi amenajarea unui grup sanitar;  

- cameră pentru centrala termică;  

- repararea vechii dependinţe;  

- repararea şi văruirea  pereţilor exteriori ai bisericii. 

b) Parohia „Adormirea Maicii Domnului”  Răuceşti de jos, reprezentată de preot  

Cramba Dumitru, solicită alocarea a 20 mii lei sprijin financiar pentru 

continuarea lucrărilor la casa socială;  

c) Parohia Oglinzi, reprezentată de preot Gheorghiu Nicolai, solicită alocarea a 

10 mii lei  din bugetul local pentru finalizarea luc rărilor de strictă necesitate 

la biserică;  

d) Parohia Săveşti, reprezentată de preot Surugiu Mihai, solicită  alocarea a 15 mii 

lei sprijin financiar pentru schimbarea şarpantei bisericii aflată într-un grad de 

uzură ridicat. 

e)  De la celelalte parohii se vor primi cererile în perioada următoare.  

Propune  ca din cele 550 mil. de la ajutoare ocazionale să se ia 400 mil. şi să fie 

adăugată la capitolul servicii religioase, pentru că e tot un ajutor pentru cetăţenii 

comunei, care din pensii şi salarii tăiate au avut curajul să înceapă asemenea lucrări.  

(Suma de 950 mil. rezultată din 450 mil. alocate +400 mil. luate de la ajutor 

ocazional, destinaţia pentru biserici, să fie împărţită cu consultarea comisiei învăţămant 

cultură, religie, după analiza cererilor primite de la preoţi). Suma  pentru ajutoare 

ocazionale să rămană 150 mil. Lei. 

Tot la capitolul ajutoare ocazionale propune să se formeze o comisie  din cei trei 

preşedinţi de comisie, care să elaboreze un regulament de acordare, precum şi sumele 

fixate pentru fiecare eveniment.  La fiecare şedinţă lunară să se aducă la cunoştinţă 

suma achitată în luna respectivă.  Propune aceste măsuri deoarece s-au plâns unii  

cetăţeni cum li s-a răspuns, s-au li s-a refuzat cererea , ori ,, poftim banii şi du-te şi fă o 

copie de pe buletin” sau  despre comportamentul diferenţiat între alegătorii din  

Oglinzi/Răuceşti. 

  La capitolul  Alte servicii în domeniul culturii 100 mil  -monumente. Propune  

lucrări de amenajare la toate monumentele existente ale eroilor de la toate bisericile şi 

nu că mai vrea d-l Stan Dumitru un monument pe undeva.  

 Precizează faptul  că a mai propus  amenajarea sălii de festivităţi cu scenă şi 

aparate  de aer condiţionat. Întreabă dacă aceste lucrări intră tot în cele 100 mil .,,alte 

servicii în domeniul culturii. 

ALTE PROPUNERI : 

 1.Propune din partea tuturor membrilor comisiei înv. cultură, alocarea sumei 

necesare plăţii îndemnizaţiei consilierilor de  5% din salariul primarului, pentru câte 2 

şedinţe de comisie, atunci când depăşesc un număr de peste 5 proiecte  de hotărâri  

precum şi una ordinară/lunară . 

2.Propune a  se respecta cadrul legal, de a nu se mai lua decizii de unul singur în 

anumite situaţii şi informarea   consiliului local  după ce s-a executat o anumită lucrare 

( cazul căminului /grădiniţei Oglinzi de care s-a aflat din articolul din ziarul Ceahlăul  

că se iau materiale din toamnă) . 



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

că s- a primit de la Postul de poliţie din comună o adresă privind Acordul de parteneriat 

pentru a fi supus spre dezbatere  în şedinţa consiliului local.   

Propune  a fi cuprins în bugetul local a următoarelor:  

-  asfaltarea drumului Neculăiasa- Ioniţă Gheorghe;  

- Staţie de autobuz în Răuceşti de sus şi Răuceşti de jos;  

- Extindere Sediu primăriei prin R.K;  

Solicită organigrama şi statul de funcţii pentru a se vedea dacă se mai pot face 

reduceri la cheltuieli;  

Precizează faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu:  voturi "pentru" 

5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri".  

 

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

 Domnul Popa Neculai – consilier local, menţionează faptul că unele cheltuieli  

cuprinse în anexa 3  nu se justifică. 

Domnul  Bălăjel Dumitru  – viceprimar al comunei  propune o listă cu şanţuri 

ce trebuiesc  betonate . 

Domnul Tărăboanţă Lazăr -  consilier local, menţionează despre faptul că  nu 

putem merge pe investiţii  mari la Postul de poliţie Răuceşti, deoarece există alocat 

prin bugetul ministerului de care aparţin  anumite sume pentru reparaţii sau alte 

destinaţii. Solicită a fi cuprins în bugetul local pe anul 2013 şi podul de la 

„Cucoşeni”.  

Domnul  Nechita Dănuţ - consilier local,  propune înfiinţarea unui obor în 

comuna Răuceşti, cum este la Tg. Neamţ. 

Domnul Cristescu Gheorghe, preşedintele de şedinţă  supune votului deschis  

amendamentele la  prroiectul de hotărîre privind aprobarea bugetului local pe anul 

2013, după cum urmează: 

- Pentru „ordine publică” 10.000 lei, s-a aprobat cu: 

o voturi „pentru” =9; 

o voturi „împotrivă” = 6 

- Pentru „sport” 

 voturi „pentru” =15 

- Pentru”culte” 

o voturi „pentru” =11; 

o „abţineri” = 4. 

- Extinderea primăriei;  

o voturi „pentru” =7;  

o voturi „împotrivă” = 7 

o „abţineri” = 1. 

- Staţie autobuz:  

 voturi „pentru” =15 



Domnul Cristescu Gheorghe, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis 

proiectul  de hotărâre ce a fost prezentat şi discutat pe articole, proiect aprobat de  

cei 15 consilieri în funcţie cu amendamentele susmenţionate,  fără voturi împotrivă 

saui abţineri. 

Se prezintă cererea domnului Filip Gheorghe, profesor educaţie tehnologică la 

Liceul Tehnologic Oglinzi,  prin care solicită aprobarea unui „fond bănesc necesar 

procurării unei ţinute adecvate pentru eleva Anton Mihaela care va reprezenta 

judeţul Neamţ, la Olimpiada de Educaţie Tehnologică”, iar pentru acoperirea 

cheltuielilor ar fi necesară suma de aproximativ 800 lei (eleva provine dintr-o 

familie dezorganizată). Supus votului deschis cererea a fost aprobată cu 15 

voturi”pentru”.  

Cât priveşte proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile aprilie – iunie 2013, domnul Gorea Mihai propune 

pe domnul Predoaia Vasile. Nemaifiind altă propunere se supune votului 

deschis şi se aprobă de 14 consilieri, iar persoana în cauză nu a votat.  

 

  

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Cristescu Gheorghe 

 

 

 

 

                                                                Contrasemnează: 

                                                                Secretar, 

                                                                Vasile Vieru 

 

 

 

 

 


