
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi  31 ianuarie 2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 

local al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 4 din 

25.01.2013  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 259 din 
25.01.2013. 

 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 în funcţie. 

Primarul comunei domnul Apostoae Ilie deschide şedinţa şi informează faptul 

că şedinţa ordinară are următorul proiect al ordinei de zi:  

1. Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei 

Răuceşti;   

2. Informare privind modul de soluţionare a petiţiilor primite în semestrul II/ 

2012;   

3. Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012;  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru 

anul 2013;  

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 

General al comunei Răuceşti;  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea 

adunărilor publice;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru repartizarea  orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor 

social;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune 

nr. 1384 din 25.05.2011;  

9.  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. 

Domnul Apostoae Ilie –primarul comunei prezintă Raportul anual privind 

starea economică, socială şi de mediu a comunei Răuceşti.  

Domnul Zavaliche Jorjică, prezintă   Informarea privind modul de soluţionare 

a petiţiilor primite în semestrul II/ 2012 întocmită de secretarul comunei, motivat de 



faptul că secretarul este trimis la o instruire pe tema funcţionarilor publici la Piatra 

Neamţ.  

 Se precizează faptul că proiectele de hotărâre au fost înaintate 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, proiectele de 

hotărâre au fost avizate favorabil după cum urmează:  

-  Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012, cu 

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

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru 

anul 2013, cu : voturi "pentru" 4; fără voturi "împotrivă " şi o  "abţinere". 

 S-a stabilit în comisie majorarea impozitelor şi taxelor pe anul 2013, cu 5 

% ;  

- Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 

General al comunei Răuceşti, cu: voturi "pentru" 2 şi  3 voturi "împotrivă ",  

fără  "abţineri".   

- Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea 

adunărilor publice, cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  

"abţineri".;  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru repartizarea  orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor 

social, cu:  voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri";  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune 

nr. 1384 din 25.05.2011, cu:  voturi "pentru" 2;  3 voturi "împotrivă " şi fără  

"abţineri". Se solicită să se prezinte date concrete pentru concesionare. 

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

că în urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectele de hotărâre au fost 

avizate favorabil după cum urmează:  

- Proiectul de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012 cu: 

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

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 

2013, cu :  voturi  "pentru" 4; fără voturi "împotrivă " şi o  "abţineri"( Craiu 

Ioan). Consilierii: Vrînceanu Domnica, Nechita Dănuţ,  Bălăjerl Dumitru 

propun majorarea cu 5 % la toate capitolele;  

- Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 

General al comunei Răuceşti, cu: voturi  "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi 

fără  "abţineri" ; 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea 

adunărilor publice,  cu: voturi "pentru" 4; fără voturi "împotrivă " şi o  

"abţinere" (Craiu Ioan) ;  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru repartizarea  orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor 



social, cu: voturi  "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri" .  

Doamna Vrînceanu insistă pentru lucrări de întreţinere a şanţurilor în zona 

drumurilor din zona Rugina- Răuceşti; Răuceşti-Săveşti şi la cetăţenii bătrâni , 

bolnavi şi singuri.  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 

1384 din 25.05.2011, cu: voturi voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi 

fără  "abţineri".   

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

proiectele de hotărâre au fost avizate favorabil după cum urmează: 

- Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012, cu: 

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

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 

2013, cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri" Propune 

să nu se aplice majorarea de 16% până în luna aprilie 2013, deoarece acestea 

au fost aprobate prin hotărârea consiliului local din aprilie 2012. Să se 

găsească alte surse pentru majorarea bugetului local.   

- Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 

General al comunei Răuceşti,  cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi 

fără  "abţineri".;  

- Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea 

adunărilor publice cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  

"abţineri". Se  propune : în curtea Grădiniţei din Răuceşti jos şi islaz Cărpiniş 

(lângă biserică);  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru repartizarea  orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor 

social,  cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri".;  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 

1384 din 25.05.2011,  cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  

"abţineri". 

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

 

 Domnul Trofin Dumitru, consilier local, propune a se deszăpezi drumul „la 

Tarhoneşti” şi corectarea traseului pentru a fi practicabil. Propune a se continua 

plantarea de salcâmi şi anul acesta.  Solicită a se face somaţii pentru debitori la 

bugetul local şi mai propune majorarea impozitelor şi taxelor locale de 5 %.  

Domnul Popa Neculai – consilier local, menţionează faptul că domnul 

director al Şcolii din Răuceşti, trebuie să fie prezent la următoarea şedinţă de 

consiliu pentru a prezenta arieratele. Propune recuperarea debitelor din amenzi, 

precum şi reducerea cheltuielilor legate de deplasări şi acordarea ajutoarelor de 

urgenţă. Solicită ca cheltuielile să se facă după proiectele aprobate în şedinţă de 

consiliu.  Consideră că la proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului trebuie 

achitate debitele. Propune a se face o inventariere a păşunilor. 



Domnul  Voina Vasile – cetăţean din satul Răuceşti, fost consilier local, 

consideră faptul că impozitele şi taxele locale se pot şi micşora şi nu numai majora.  

 Domnul Tărăboanţă Lazăr -  consilier local, propune a se informa suma 

totală din rămăşiţă şi ce reprezintă, iar dacă nu se majorează impozitele şi taxele 

locale ce se întâmplă. Consideră că doamna contabilă de la Şcoala Răuceşti, trebuie 

să prezinte arieratele. De asemenea trebuiesc inventariate construcţiile neautorizate, 

precum şi proprietarii de mijloace auto şi agricole neînregistrate.  Pentru SC 

Sandoterm se poate face executare silită. O altă sursă ar fi reducerea cheltuielilor  

prin programul de iluminat, a materialelor de întreţinere etc. Referitor la raportul 

prezentat cu referire la situaţia economică consideră că trebuie cuprins şi podul de la 

Cucoşeni. Solicită recuperarea sumelor restante pentru contractul ce va fi reziliat. 

Întreabă care este cota de participare la G.A.L.  

 Domnul Vlad Constantin - consilier local, întreabă care este cauza 

arieratelor de la Şcoala Răuceşti, de ce nu a fost avertizată conducerea. Întreabă ce  

datorii mai are comuna Răuceşti din 2012. Propune pentru şedinţa următoare un 

program concret de recuperare a datoriilor de orice natură. Informează despre faptul 

că „la Zăteni” sunt salcâmi şi stejari care trec printre firele electrice şi pun în pericol 

viaţa cetăţenilor. Solicită un raport de activitate legat de problema islazurilor. 

Întreabă care este stadiul licitaţiilor la asfaltare.  

 Domnul Stănică Ioan - cetăţean din satul Ungheni, propune a fi amplasate 

parazăpezi şi în zona Chiriac. Informează despre faptul că iluminatul public mai 

trebuie revizuit. Deasemeni curăţarea şanţurilor pentru scurgerea apei şi obligarea 

cetăţenilor pentru curăţenie în dreptul proprietăţii.  

 Domnul Craiu Ioan, consilier local, informează despre iluminatul din zona 

„Părăul Porcului” care are o defecţiune. Propune ca la Filip Lazăr să se amplaseze o 

oglindă pentru vizibilitate în curbă.  

 Domnul  Obreja Toader, consilier local, propune ca drumul „Tarhoneşti” să 

fie semnalizat rutier. Informează că trebuie deszăpezit drumul comunal DC 7 de la 

livada la Tg. Neamţ. 

 Doamna Vrînceanu Domnica, consilier local,  arată că este îngrijorată de 

datoria Şcolii nr. 1 Răuceşti. Propune ca pentru şedinţa următoare să fie invitaţi 

directorii celor două şcoli pentru informare, pentru a se putea lua o hotărîre.  

 Domnul Vlad Cconstantin, consilier local, propune  a se recupera 

contravaloarea prestaţiei pe drumul judeţean la deszăpezire. 

Domnul Cristescu Gheorghe, preşedintele de şedinţă  consideră că trebuie 

făcut în acest an şi extinderea clădirii primăriei.  Nu a fost de acord cu majorarea 

taxelor. Cât priveşte recuperarea sumelor din amenzi, întreabă dacă acestea se pot 

diminua. 

  Domnul Apostoae Ilie, primarul comunei  informează despre faptul că s-a 

comunicat la ANAF că nu avem datorii . Se va încerca un program de recuperare a 

sumelor din amenzi.  Cunoaşte că toate comunele şi oraşele au datorii. Despre  

stadiul licitaţiei la drumul spre Săveşti va face informarea domnul viceprimar care 

este preşedintele comisiei.  Se vor cconfecţiona parazăpezi cu beneficiarii Legii nr. 

416.  Anul acesta se va continua plantarea salcâmilor pe dealul Bâtca. 

 Domnul Predoaia Vasile, consilier local,  arată că s-a luat act de Hotărârea 

Guvernului privind majorarea taxelor.  

 Domnul  Popa Neculai, consilier local, propune dotarea cu mijloace video 

pentru înregistrarea şedinţelor de consiliu local.   



Domnul Cristescu Gheorghe, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis 

proiectele de hotărâre ce a fost prezentate şi discutate pe articole, după cum 

urmează:  

- Proiectul  de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012, 

proiect aprobat de  9 consilieri “pentru” , un vot  „împotrivă” şi 5 abţineri;  

- Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru 

anul 2013, proiect aprobat de  9 consilieri “pentru”, două voturi  „împotrivă” 

şi 4 abţineri;  

- Proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 

General al comunei Răuceşti, proiect aprobat de toţi cei 15 consilieri în 

funcţie;   fără voturi „împotrivă” sau abţineri;   

- Proiectul  de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea 

adunărilor publice, proiect aprobat de  toţi cei 15 consilieri în funcţie, fără 

voturi „împotrivă” sau abţineri;   

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru repartizarea  orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor 

social, proiect aprobat de  toţi cei 15 consilieri în funcţie, fără voturi 

„împotrivă” sau abţineri;    

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune 

nr. 1384 din 25.05.2011 proiect aprobat de 13 consilieri în funcţie un vot  

„împotrivă” şi o abţinere. 

Cât priveşte propunerea de înfiinţare a unui Grup de acţiune locală (GAL), pentru 

atragerea mai uşor de fonduri europene, acestă propunere a fost aprobată de  toţi cei 

15 consilieri în funcţie;   fără voturi „împotrivă” sau abţineri   

   

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Cristescu Gheorghe 

 

 

 

 

                                                                Contrasemnează: 

                                                               Secretar, 

                                                             Vasile Vieru 

 

 

 


