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    JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi  25 octombrie  2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 

local al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 677 din 

19.10.2012  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 2810  din 

19.10.2012. 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 unităţii administrativ-teritoriale face apelul nominal al 

consilierilor şi informează că şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi toţi 

consilieri 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 având un deces în familie, nu a 

participat la această şedinţă, viceprimarul comunei domnul Bălăjel Dumitru deschide 

şedinţa şi informează faptul că şedinţa ordinară are următorul proiect al ordinei de 

zi:  

1. Raport privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, 

respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a suprafeţei de 

1.000 mp. teren intravilan, proprietatea privată a comunei Răuceşti, situat în satul 

Ungheni, aferent construcţiilor domnului STURZU V. GHIOCEL;  

3. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a suprafeţei de 

1.000 mp. teren intravilan, proprietatea privată a comunei Răuceşti, situat în satul 

Ungheni, aferent construcţiilor domnului STURZU V. VASILICĂ;  

4. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a suprafeţei de 

1.000 mp. teren intravilan, proprietatea privată a comunei Răuceşti, situat în satul 

Ungheni, aferent construcţiilor doamnei NISTOR NATALIA;  

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea Casei de apă din pct. “Delniţă”şi 

a instalaţiilor aferente;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea serviciului social: Asistenţă şi suport 

pentru familiile aflate în situaţii de dificultate;  

7. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Popa Neculai, menţionează faptul că în 

şedinţele anterioare  au fost aprobate 4 hotărâri  privind  vânzarea suprafeţelor de   

teren aferent construcţiilor, iar motivat de faptul că proiectele de hotărâre  privind  

însuşirea raportului de evaluare pentru fiecare suprafaţă de teren intravilan, 



proprietatea privată a comunei Răuceşti, de 3 loturi a câte 1.000 mp situate în satul 

Ungheni şi cea de la Săveşti de 500 mp. nu fost introduce în ordinea de zi  propune 

ca acestea să fie amânate pentru şedinţa următoare. 

Se supune votului deschis această propunere, se aprobă de toţi consilierii 

prezenţi.   

Deasemeni pentru proiectul de hotărâre privind concesionarea Casei de apă 

din pct. “Delniţă” şi a instalaţiilor aferente, s-a solicitat prezenţa solicitantului, iar 

motivat de faptul că administratorul societăţii este plecat din localitate, s-a luat 

legătura cu acesta şi de comun accord s-a convenit amânarea acestui proiect pentru 

şedinţa următoare.  

Pe ordinea de zi a rămas numai proiectul de hotărâre privind aprobarea 

serviciului social: Asistenţă şi suport pentru familiile aflate în situaţii de dificultate, 

care fiind supusă votului deschis, ordinea de zi se aprobă de toţi consilierii în 

funcţie.  

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

specialitate în vederea dezbaterii şi examinării în cadrul comisiilor.  

Se dă cuvântul domnului Ursu Petru, seful Postului de Poliţie Răuceşti, pentru 

a prezenta Raportul privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, 

respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.  

Domnul Popa Ion Viorel, inspector asistenţă social, prezintă expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea serviciului social: Asistenţă şi 

suport pentru familiile aflate în situaţii de dificultate. 

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

un purtător de cuvânt, pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Predoaia Vasile 

prezintă faptul că în urma analizării documentaţiei prezentate, proiectul de hotărâre a 

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

Nu au fost recomandări .  

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

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

avizat favorabil cu: voturi voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  

"abţineri".   

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

proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu: voturi "pentru" 5; fără voturi 

"împotrivă " şi fără  "abţineri".   

Pe marginea materialelor prezentate precum şi a proiectului  de hotărâre,  se 

înscriu la cuvânt după cum urmează:  

Domnul Gorea Mihai,  consilier local,  arată că nu s-a rezolvat problema 

autovehiculelor grele care circulă prin Ungheni, deşi există restricţie de tonaj.  

Deasemeni informează faptul că intervenţiile făcute pentru reparaţii la 

conducta de apă de către Compania APASERV, aceştia au spart asfaltul şi nu s-a 

adus drumul la starea iniţială.  

Domnul  Trofin Dumitru, consilier local, este de acord cu proiectul de 

hotărâre prezentat. Informează pe şeful de post că sunt veniţi în comună personae ce 

au domiciliu în alte localităţi şi sub pretextul că vin după slatină cu butoaiele comit 

şi alte infracţiuni. Deasemeni cetăţenii reclamă faptul că fam. Lăcătuşu vine cu oile  

pe ogoarele oamenilor deşi recolta nu este în totalitate culeasă. 



Domnul Obreja Toader, consilier local, informează organele de poliţie că 

cetăţenii vor face sesizări pentru distrugerea unor culturi de către fam Lăcătuşu cu 

oile. Informează deasemeni că maşinile domnului Cojocaru trec zilnic încărcate cu 

balast şi nimeni nu ia nici o măsură.  

Doamna Vrînceanu Domnica, consilier local, menţionează faptul că există 

un parteneriat între şcoală şi poliţia comunei.  Propune a se amenaja în dreptul 

şcolilor câte o trecere pentru pietoni, cu benzi de oprire, deoarece se circulă cu viteză 

şi se pot întîmpla accidente. Informează faptul că poliţia asigură paza pe timpul 

examenelor în şcoală.  

 Domnul Bîzu Neculai, consilier local, propune  a se iniţia un proiect de 

hotărâre pentru a nu se mai circula cu căruţa noaptea pe drumuri.  

Domnul Tărăboanţă Lazăr,  consilier local, consideră că este un beneficiu 

pentru că s-a reînfiinţat poliţia în comună şi solicită o repartizare a lucrătorilor pe 

sate pentru cunoaşterea populaţiei.  Pentru orice intervenţie de către Compania 

APASERV pentru reparaţii la conducta de apă  ce trece pe sub asfalt, trebuie avizul 

poliţiei locale şi adus la starea iniţială.  

Domnul Vlad Constantin, consilier local, consider că trebuie făcut adresă de 

avertizare  cu semnătură de luare la cunoştinţă, către  Cojocaru care transport balast  

pe asfalt şi există restricţie de tonaj. Propune ca organele de poliţie să ducă muncă de 

prevenire şi să combatem prin acţiuni. Informează consiliul local că pentru ordine 

public se pot aloca bani de la bugetul local. Cât priveşte proiectul de hotărâre privind 

aprobarea serviciului social: Asistenţă şi suport pentru familiile aflate în situaţii de 

dificultate, arată că se justifică activitatea şi trebuie acreditat Serviciul Public de 

Asistenţă Socială din comuna Răuceşti, judeţul Neamţ, comună de gradul unu cu o 

populaţie de 8644 locuitori, şi propune a se aproba serviciul social: “Asistenţă şi 

suport pentru familiile aflate în situaţii de dificultate” precum şi aprobarea 

organigramei şi a numărul de personal, aferent Serviciului Public de Asistenţă 

Socială. 
Domnul Popa Neculai,  preşedintele de şedinţă,  propune ca toate ajutoarele 

de urgenţă să fie analizate şi aprobate în şedinţă de Consiliu local. Solicită o 

informare asupra ajutoarelor date în 2012, până în prezent, de către primarul 

comunei.  

Preşedintele de şedinţă,  supune votului deschis proiectul de hotărâre ce a fost 

prezentat şi discutate pe articole,  proiect ce a fost aprobat de cei 15 consilieri în 

funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;     

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                    Popa Neculai 

 

                                                               Contrasemnează: 

                                                               Secretar, 

                                                             Vasile Vieru 
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