
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi  25 aprilie  2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 

al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 211 din 19.04.2013  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 1200 din 19.04.2013. 

   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 14 consilieri locali, absent fiind domnul Obreja Toader.  

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. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune 

                nr. 857 din 19.05.2005; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la 

inventarul bunurilor din  domeniul privat al comunei;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic, a caietului de 

sarcini, a detaliilor de execuţie şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi 

acordurilor, precum şi a documentaţiei tehnice, în vederea obţinerii autorizaţiei 

de construcţiei 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”;  

4. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Predoaia Vasile  supune votului deschis ordinea 

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

Doamna Savu Maria, cetăţean din satul Săveşti, comun a Răuceşti, administrator 

la SC NILM COM SRL, întreabă cînd se va pune în aplicare cele două hotărâri ale 

Consiliului local, respectiv nr. 28 din 30 august 2012 şi nr. 42 din 27.12.2012, privind 

cumpărarea suprafeţei der 500 mp. 

Domnul Apostoae Ilie –primarul comunei, menţionează faptul că art. 2 din 

Hotărârea Consiliului local nr. 42/ 27.12.2012 prevede: „Beneficiarul vânzării va suporta 

consturile generate de elaborarea actelor necesare perfectării contractului de vânzare-

cumpărare în formă autentică”.   După achitarea preţului de vânzare al terenului în sumă 

de 3500 lei, atunci când va fi invitat la notar la o dată stabilită de acesta se va prezenta 

pentru semnarea contractului. 



Domnul Popa Neculai – consilier local, propune achiziţionarea de aparatură video 

pentru înregistrarea şedinţelor de consiliu local.  

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 privind 

aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 857 din 19.05.2005  a primit aviz 

favorabil cu:  5 voturi  "pentru" . Recomandă să se achite contravaloarea concesionării la 

zi.    

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

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

rezilierii contractului de concesiune nr. 857 din 19.05.2005  a primit aviz favorabil cu:  5 

voturi  "pentru". Solicită a se prezenta situaţia plîţii redevenţei pe cei 7 ani.  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 857 din 

19.05.2005  a primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru". 

Domnul Apostoae Ilie –primarul comunei, menţionează faptul că plata redevenţei 

este la zi, iar terenul fiind degradat a fost plantat cu puieţi de salcâm şi tei.  

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

articole,  proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 

857 din 19.05.2005,   iar cei 14 consilieri locali prezenţi la acestă şedinţă au aprobat cu 14 

voturi „pentru” proiectul de hotărâre 

 Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor 

la inventarul bunurilor din  domeniul privat al comunei domnul Popa Neculai  prezintă 

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

favorabil cu:  5 voturi  "pentru" ". Recomandă să se justifice terenul concesionat pentru 

construcţia de locuinţe în zona Cărpiniş.  

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

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

modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor din  domeniul privat al comunei  a 

primit aviz favorabil cu:  5 voturi  "pentru". Solicită a se fixa un termen pentru construcţia 

locuinţei în zona Cărpiniş, pentru terenul concesionat de fiecare cetăţean.  

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 aprobarea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor din  

domeniul privat al comunei iar cei 14 consilieri locali prezenţi la acestă şedinţă au 

aprobat pe articole, proiectul de hotărâre,  cu: 14 voturi „pentru”, fără abţineri sau voturi 

împotrivă. 

 

Cât priveşte proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic, a 

caietului de sarcini, a detaliilor de execuţie şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor 

şi acordurilor, precum şi a documentaţiei tehnice, în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construcţiei 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, 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 aprobarea 

întocmirii proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a detaliilor de execuţie şi a 

documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, precum şi a documentaţiei 

tehnice, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţiei 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 privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic, a caietului de sarcini, 

a detaliilor de execuţie şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, 

precum şi a documentaţiei tehnice, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţiei 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". 

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

de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a 

detaliilor de execuţie şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, precum 

şi a documentaţiei tehnice, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţiei 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 14 consilieri locali prezenţi la acestă şedinţă au aprobat pe articole, proiectul de 

hotărâre,  cu14 voturi „pentru”, fără abţineri sau voturi împotrivă. 

Preşedintele de şedinţă prezintă cererea înregistrată sub nr. 1753 din 22.04.2013 

prin care domnul Ştefănoaia Toader (Dorel) din satul Ungheni, solicită să i se aprobe o 

anumită suprafaţă de teren pentru 250  capete ovine proprietate.                                                  

Domnul Dascălu Florin prin cererea înregistrată sub nr. 1764 din 22.04.2013 

solicită să i se aprobe suprafaţa de 10 ha păşune în Bahnă, pentru 200  capete ovine 

proprietate.  

Domnul Humă Vasile-Marius prin cererea înregistrată sub nr. 1798 din 23.04.2013 

solicită să i se aprobe o suprafaţă de păşune pentru un număr de 25 capete bovine. 

Domnul Humă Vasile prin cererea înregistrată sub nr. 1799 din 23.04.2013 solicită 

să i se aprobe o suprafaţă de păşune pentru un număr de 20 capete bovine. 

Domnul  Trofin Dumitru -  consilier local, menţionează faptul că păşunea Bondrea 

este mare iar pe timpul CAP-ului încăpeau şi oile cetăţenilor din Ungheni, cu stână 

separat.  

  Domnul Tărăboanţă Lazăr – consilier local, precizează faptul că 25 ha. păşune pe 

Bondrea  i-au fost repartizate  domnului Humă Vasile. Pînă pe 1 februarie trebuiau făcute 

cereri pentru păşune.  Menţionează faptul că trebuie  turnat şi stratul al doilea la asfalt. 

Pentru 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, precizează că trebuie dus 

la Săveşti asfalt până la biserică.  

 

 



 Domnul Gorea Mihai -  consilier local, menţionează faptul că responsabilii de 

stâni Ştefănoaia  Dorel şi Dascălu Florin crează probleme proprietarilor de terenuri.  

 Domnul Apostoae Ilie- primarul comunei arată că pentru cererile depuse în 

vederea preluării unor suprafeţe de păşuni va face o adunare cetăţenească în satul 

Ungheni şi va consulta populaţia. Menţionează faptul că pe păşunea concesionată este 

încărcătura de animale pe hectar, atât la bovine cât şi la ovine.   

Precizează faptul că sunt proprietari de păşune în devălmăşie în trupul „Delniţă” şi 

„Puriceni”, care nu deţin animale iar numărul de animale pe păşune este mic şi 

recomandă a se închiria păşune în devălmăşie. 

Doamna Vrînceanu Domnica -  consilier local,  prezintă cererea unui grup de 

consilieri locali adresată primarului comunei şi Consiliului local, solicitând ca aceasta să 

fie înscrisă în procesul verbal în forma prezerntată. 

„Subsemnaţii: Vrînceanu Domnica, Vlad Constantin, Popa Neculai, Celus 

Gheorghe, Bălăjel Dumitru, Obreja Toader, Bîzu Neculai, Gorea Mihai, Predoaia Vasile, 

rugăm a binevoi aprobarea  de la bugetul local a sumei de 10 000 lei, cu destinaţia Şcoala 

Gimnazială Nr 1 Răuceşti, în vederea rezolvării unor investiţii aduse la cunoştinţa dvs. 

din luna ianuarie 2013 şi anume:  

- reparaţie capitală la pereţii din spatele şcolii corp A, care abia  se mai ţin, datorită  

sutelor de straturi  de var;  

- înlocuirea gardului de sârmă ghimpată , unicat  în comună /judeţ/ţară , de lângă 

corpul  B, al şcolii ; 

- amenajarea  prin  lucrări de drenare a spaţiului din spatele  şcolii, unde bălteşte  

noroiul  şi apa, iar umezeala îşi face apariţia în pereţi şi  pe holul şcolii; 

- amenajarea holurilor şcolii, unde avem mozaic de la înfiinţarea  localului, 

comparativ cu celelalte  şcoli din com Răuceşti;  

- înlocuirea uşilor de lemn cu termopan, precum la celelalte şcoli din comuna 

Răuceşti . 

   Motivăm  iniţierea acestei cereri, deoarece în şedinţa extraordinară din 1 aprilie 

2013, cei 15  consilieri locali au aprobat conservarea/îngheţarea lucrărilor la Şcoala 

Ungheni, din cauza lipsei nr.de elevi în anul şcolar viitor, rămânând un post de educatoare 

cu până în 10 copii, iar suma de 100 milioane,  rest din cele 530 mil. alocate, să revină 

Şcolii Nr. 1 Răuceşti, pentru investiţiile mai sus menţionate. 

    Bucuria a ţinut până a II-a zi, când am aflat că,  cele 100 milioane ar fi folosite tot 

de către Şcoala Ungheni, pentru plata dirigintelui de şantier  şi nu pentru Şcoala Nr 1 

Răuceşti cum s-a hotărât de către consiliul local. 



Propunem ca suma de 10 000 lei, necesară Şcolii Nr. 1 Răuceşti doar pentru  

investiţiile urgente, să fie colectată în modul următor: de la sport, biserici, poliţie, 

monumente, fonduri  ocazionale, precum şi din bugetul alocat numai primăriei. 

  Vă mai informăm că Şcoala Gimnazială Nr 1 Răuceşti  este înscrisă la proiectul naţional 

,,EUROPA CASA NOASTRĂ,,  iniţiat de Reprezentanţa Comisiei Europeane în 

Romania, derulat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, şi n-ar vrea să participe   

la secţiunea eseuri sau fotografii, cu  imagininile  descrise mai sus,  într-un colaj numit 

:,,Se întâmplă în  Răuceşti! ,, . 

 Considerăm că s-a încălcat hotărârea celor 15 membri ai consiliului local, de a aloca şi 

Şcolii Nr 1. Răuceşti,  măcar 100 mil. lei, dorim reanalizarea situaţiei ivite, de către  cele 

trei comisii de specialitate.” 

Domnul Apostoae Ilie- primarul comunei, menţionează faptul că nu s-a încălcat 

hotărârea  Consiliului local  iar suma repartizată şcolii, nu o cheltuie primarul.   

  Domnul Ursu Petru – şeful Postului de poliţie Răuceşti, precizează faptul că 

locuitorii comunei trebuie să aibă mai multă grijă în perioada sărbătărilor paştelui, 

deoarece din experienţa anilor trecuţi în această perioadă au fost multe furturi.  Propune  

ca în această perioadă iluminatul public să funcţioneze noaptea între orele 22- 05,fără 

întrerupere. Propune delimitarea păşunilor dintre stâni, pentru a nu se mai ivi scandaluri. 

Informează despre faptul că la comuna Vânători s-au montat camere video în „punctele 

cheie”. Consideră că trebuie făcut identificarea semnelor de circulaţie, în special în zona 

şcolilor din comună. S-a luat legătura cu agenţii economici pentru a avea  fiecare 

autorizaţie de funcţionare.   

Domnul Apostoae Ilie- primarul comunei, precizează că iluminatul public costă 

peste 200 milioane lei vechi lunar iar dacă ar funcţiona noaptea fără întrerupere costurile 

s-ar amplifica şi nu avem sume  care să acopere cheltuielile. Informeează despre faptul că 

s-au schimbat becurile de la iluminatrul public cu unele economice, iar în viitor este 

posibil a se trece la iluminatul prin energie solară.   

Domnul Predoaia Vasile, preşedintele de şedinţă, propune ca şedinţa de consiliu 

în trimestrul II să se ţină în zilele de sărbătoare, cum ar fi:  pe 21 mai şi 29 iunie 

propunere care supusă votului deschis este aprobată de toţi consilierii prezenţi.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                         Predoaia Vasile        Contrasemnează: 

                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                Vasile Vieru 
 

 


