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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 30 august 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Răuceşti .     

    Convocarea  consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 589 din 

23.08.2012 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 2350 din 

23.08.2012. 

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 deschide şedinţa şi informează 

faptul că şedinţa a fost convocată prin dispoziţia sa, ce are următorul proiect al 

ordinei de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren;  

3. Proiect de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de sortare Ungheni- 

Răuceşti de către SC BETAROM GRUP SRL ;  

4. Proiect de hotărâre privind clasificarea unor drumuri săteşti în drumuri 

comunale;  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului local al comunei Răuceşti;  

7. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Vlad Constantin, menţionează faptul că la data 

de 8 august 2012 un grup de 8 consilieri au propus introducerea în ordinea de zi 

pentru şedinţa ordinară din luna august a următoarelor puncte:  

1. Proiect de hotărâre privind instalarea a doi hidranţi,  

2. Proiect de hotărâre privind redeschiderea căii de acces spre Biblioteca 

comunală, SC Vidamar Company SRL Răuceşti, Dispensarul veterinar. 

3. Prezentarea raportului Curţii de conturi privind activitatea financiar-

contabilă pentru perioada 2010-2011 

4. Informare de către d-l secretar al comunei privind situaţia reală a listelor 

permanente la data de 30 august 2012;  



5. Informare şi propuneri cu privire la desfăşurarea zilei comunei;  

Supune votului deschis ordinea de zi precum şi propunerile făcute care se 

aprobă de consilierii în funcţie. Se precizează faptul că proiectele de hotărâre au fost 

iniţiate de primarul comunei şi înaintat comisiilor de specialitate în vederea 

dezbaterii şi examinării în cadrul comisiilor.  

Domnul Apostoae Ilie – primarul comunei Răuceşti  menţionează faptul că s-

a considerat prioritar instalarea a doi hidranţi dar Compania Judeţeană APASERV  

Neamţ, administrează reţeaua de apă din comuna Răuceşti cu care s-a luat legătura , 

dar hidranţii se pun pe conductă de la Ө 60 în sus şi se poate amplasa şi particular, 

dar numai pe bază de proiect aprobat. Sunt interese personale şi nu ale comunei.  

Cât priveşte proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2012, precizează faptul că a auzit la radio despre această rectificare dar nu s-au 

primit sumele pentru rectificarea bugetului local şi proiectul se amână pentru luna 

următoare. 

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de 

teren, se prezintă:  

- cererea înregistrată sub nr. 4308 din 18.08.2012 prin care domnul Sturzu 

Ghiocel solicită cumpărarea suprafeţei de 1000 mp unde are casa de locuit şi anexe 

gospodăreşti, iar terenul este concesionat;  

- cererea înregistrată sub nr. 4309/17.08.2012 prin care domnul Apostol N. 

Mihail din comuna Brusturi, solicită cumpărarea suprafeţei de 1000 mp aflat în 

concesiunea socrului său Sturzu Ghiocel, iar terenul este concesionat;  

- cererea SC NILM COM SRL, reprezentată de Savu Maria, în calitate de 

concesionar al suprafeţei de 500 mp. teren situat în satul Săveşti, solicită cumpărarea 

suprafeţei susmenţionate în vederea transferării construcţiei actuale în pesiune.   

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".   

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 "pentru" 3; un vot "împotrivă " şi o  "abţinere".  

Recomandă  să se rezolve plata redevenţei conform contractelor de concesiune la zi.   

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

- pentru cererea domnului Sturzu Ghiocel referitor la cumpărarea suprafeţei de 1000 

mp. sunt: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără "abţineri";  

- pentru cererea domnului Apostol N. Mihail din comuna Brusturi, care solicită 

cumpărarea suprafeţei de 1000 mp aflat în concesiunea socrului său Sturzu Ghiocel, 

iar terenul este concesionat; sunt cinci voturi "împotrivă ";  

- pentru cererea SC NILM COM SRL, reprezentată de Savu Maria, sunt: 

voturi "pentru" 3;  un vot "împotrivă " a domnului Tărăboanţă Lazăr şi o "abţinere"a 

domnului Cristescu Gheorghe. 

Pe marginea acestui proiect de hotărâre se înscriu la cuvânt după cum 

urmează:  

Domnul Tărăboanţă Lazăr, consilier local,  arată că este de acord cu cererea 

domnului Sturzu Ghiocel privind cumpărarea suprafeţei de 1000 mp unde are casa 

de locuit şi anexe gospodăreşti, terenul fiind concesionat; nu poate fi de acord cu 

cererea domnului Apostol N. Mihail din comuna Brusturi, deoarece nu există nici un 



contract de concesiune cu acesta pentru a demonstra că este constructor de bună 

credinţă ce beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent 

construcţiilor şi deasemeni nu poate  fi de acord cu cererea societăţii reprezentată de 

doamna Savu Maria, care solicită cumpărarea suprafeţei de 500 mp. în vederea 

transferării construcţiei actuale în pesiune, motivat de faptul că există un contract în 

derulare şi îşi schimbă obiectul contractului. Societatea  a concesionat pentru o 

anumită activitate unde realizează venituri şi timp de doi ani nu a achitat redevenţa 

iar acum ca urmare a somaţiei a plătit şi a făcut cerere de cumpărare, dar nu este 

client de bună credinţă şi de aceea este împotrivă.    

Domnul Popa Neculai, consilier local, este de acord cu vânzarea suprafeţei 

de 1.000 mp. teren aflat în proprietatea privată a comunei, pe care sunt ridicate 

construcţiile domnului Sturzu V. Ghiocel din satul Ungheni, comuna Răuceşti, 

judeţul Neamţ şi poate cumpăra terenul aferent construcţiilor, în baza unui raport de 

evaluare imobiliară ce va prezentat în şedinţă de Consiliu; nu este de acord cu  

cererea domnului Apostol N. Mihail din comuna Brusturi, iar pentru cererea 

societăţii reprezentată de doamna Savu Maria, care solicită cumpărarea suprafeţei de 

500 mp. în vederea transferării construcţiei actuale în pesiune, este de acord cu 

cumpărarea suprafeţei de 500 mp ce îi este absolut necesar pentru un proiect. 

Menţionează faptul că pe acea suprafaţă înainte de a se concesiona erau numai 

“bălării” şi nu se ştia a cui este terenul.  Consideră că trebuie şi la Săveşti să fie o 

pensiune, nu numai la Oglinzi. 

Aceste proiecte supuse votului deschis au rezultat următoarele: 

  - pentru proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 1.000 mp. teren aferent 

construcţiilor domnului Sturzu V. Ghiocel din satul Ungheni, s-a aprobat cu 15 

voturi „pentru”,  fără voturi "împotrivă " şi fără "abţineri";  

- pentru cererea domnului Apostol N. Mihail din comuna Brusturi, care solicită 

cumpărarea suprafeţei de 1000 mp aflat în concesiunea socrului său Sturzu Ghiocel, 

iar terenul este concesionat  au fost  15 voturi "împotrivă ";  

- proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 500 mp. teren aferent 

construcţiilor SC NILM COM SRL, reprezentată de Savu Maria din satul Ungheni, 

s-a aprobat cu 15 voturi „pentru”,  fără voturi "împotrivă " şi fără "abţineri".  

Preşedintele de şedinţă domnul Vlad Constantin, menţionează faptul că în 

ceea ce priveşte proiectul de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de sortare 

Ungheni- Răuceşti de către SC BETAROM GRUP SRL,  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" 3; şi două voturi "împotrivă " . 

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

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

avizat  cu: voturi "pentru" 2;  două voturi "împotrivă " şi o "abţinere".  Recomandă  

deplasarea la faţa locului pentru clarificarea accesului la staţia de sortare Ungheni.   

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

faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat cu voturi "pentru" 5; fără voturi 

"împotrivă " sau "abţineri". Se recomandă ca intrarea cât şi ieşirea din Staţie pe 

drumul de exploatare să se făcă în drumul judeţean Preuteşti cu interzicerea pe DC-7 

Ungheni-Răuceşti. Precizează faptul că a luat legătura telefonic cu dl. Stelică Airinei 

administratorul societăţii care a făcut adresa către Consiliul local şi solicită aprobare 



pentru accesul la staţia de sortare Ungheni - Răuceşti, iar deplasarea maşinilor se va 

face prin Preoteşti, comuna Timişeşti şi nu pe drumul comunal DC-7 .  

Informează despre faptul că începând cu 1 septembrie 2012, vom avea din nou 

post de Poliţie în comună şi vom putea colabora mai bine în ceea ce priveşte 

restricţionarea maşinilor care cară pietriş din râul Moldova pe drumul comunal DC-

7. 

Pe marginea acestui proiect de hotărâre se înscriu la cuvânt după cum 

urmează:  

Domnul  Popa Neculai, consilier local, arată faptul că deteriorarea drumului 

asfaltat DC-7 este în special făcută de reparaţiile la conducta de aducţiune Proteşti – 

Tg. Neamţ, ce este trece prin comuna Răuceşti. Propune  amplasarea unor semne de 

circulaţie cu accesul interzis  peste 7,5 tone, iar în irtersecţii semnazizare cu 

menţiunea”Pot circula doar utilaje pentru deservirea populaţiei comunei”, iar în 

cazul unor lucrări contractate, pe durată determinată, de către SC BETAROM GRUP 

SRL pe raza comunei Răuceşti, solicitarea privind accesul pe DC-7 va fi supusă spre 

aprobare în şedinţă de  Consiliul local, pe baza actelor doveditoare. 

Domnul  Cristescu Gheorghe, consilier local, menţionează faptul că 

societatea BETAROM GRUP SRL solicită doar un aviz deoarece este pe raza 

comunei Răuceşti şi nu afectează drumurile comunale şi propune a se da acest acord 

pentru a se continua investiţia.   

Acest proiect de hotărâre, supus votului deschis au rezultat următoarele: 

-  10 voturi „pentru”,  3 voturi "împotrivă " şi 2 "abţineri";  

Cât priveşte proiectul de hotărâre privind clasificarea unor drumuri săteşti în 

drumuri comunale pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Predoaia Vasile 

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

fost avizat favorabil şi recomandă executivului să prezinte harta cu drumurile 

componente şi căile de acces, în vederea identificării şi altor drumuri vicinale care 

pot fi cuprinse în propunerea de trecere în drumuri comunale.   

Domnul Popa Neculai, consilier local  propune a se avea în vedere şi drumul 

de hotar ce face legătura cu DC-7 traversează DC-6 şi ajunge în drumul naţional la 

Brusturi.   

Domnul Obreja Toader, consilier local apreciază faptul că „drumul Gării„ 

este propus pentru încadrarea în categoria drumurilor comunale. Informează despre 

faptul că suntem în Depresiunea Neamţului, la o altitudine de peste 800 m.  

Menţionează că trebuie să încurajăm turismul în zonă, iar drumurile trebuiesc 

modernizate. 

Domnul ing. Sava Mihai  - referent de specialitate prezintă propunerea de 

încadrare în categoria functională a drumurilor comunale,  a unor drumuri de interes 

local, situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Răuceşti, judeţul Neamţ, 

precizând faptul că se pot identifica şi alte drumuri vicinale ce pot face obiectul 

acestui proiect de hotărâre.  

Domnul Trofin Dumitru, consilier local, menţionează faptul că nu avem 

nimic de pierdut în ce priveşte încadrare în categoria drumurilor comunale,  a unor 

drumuri vicinale de interes local. Roagă să existe colaborare şi să nu se mai 

contrazică consilierii între ei, precizând că trebuie să fim cu toţii de acord referitor la  

propunerea de încadrarea a unor drumuri vicinale, în  categoria funcţională a 

drumurilor comunale.  



Domnul Craiu Ioan, consilier local, menţionează faptul că drumul „spre 

Buzdea” - la deal, trebuie făcut, motivat de faptul că este circulat de către cetăţenii 

care coboară cu fân pe acel drum. Deasemeni pe drumul spre Cabana Oglinzi se fac 

pensiuni şi trebuie cuprins în categoria drumurilor comunale.       

Domnul Cristescu Gheorghe, consilier local, informează despre faptul că 

satul Oglinzi este foarte populat şi s-a admis extinderea planului urbanistic general 

(P.U.G-ul). Precizează faptul că sunt cereri pentru construcţii noi, pensiuni în 

special, în zona Băile Oglinzi şi de aceea trebuiesc drumurile modernizate.  

Domnul Gorea Mihai, consilier local, informează despre faptul că în satul 

Săveşti sunt cetăţeni care nu au pietriş pe la poartă şi consideră că trebuiesc făcute 

mai întâi drumurile care le avem şi apoi să ne extindem.    

Cât priveşte proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv si al 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, pentru  

aderarea Comunei Doljeşti la această asociaţie şi acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local Răuceşti în Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, s-a împuternicit domnul BĂLĂJEL 

DUMITRU, viceprimar al comunei Răuceşti, să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local Răuceşti, actele adiţionale , iar reprezentantul Consiliului Judetean 

Neamţ in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 

NEAMT”, domnul Florin Andronache, presedinte al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA NEAMT” a fost împuternicit să îndeplinească procedurile 

prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului 

Asociaţiei la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 

Piatra Neamţ. 

Pentru acest proiect de hotărâre, supus votului deschis au rezultat următoarele: 

-  15 voturi „pentru”,   fără voturi "împotrivă " şi fără "abţineri".  

Referitor la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Răuceşti, 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 " sau „abţineri”. 

Pentru comisia de specialitate nr. 2, doamna Vrînceanu Domnica 

menţionează faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat  cu cinci voturi "pentru" şi 

propune amendamente la art. 33 pct. f, cu referire la atribuţiile principale ale 

secretarului comunei  în ceea ce priveşte asigurrea întocmirii stenogramei sau a 

procesului verbal şi punerea la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe a 

procesului-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra 

conţinutului cărora solicită acordul consiliului. Pentru aceasta propune citirea 

procesului verbal pentru şedinţa anterioară.  Deasemeni la  art. 36, motivat de faptul 

că vom avea pentru satul Ungheni, un delegat sătesc, care va fi invitat în mod 

obligatoriu la şedinţele consiliului în care se discută aspecte ce interesează satul 

respectiv iar delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa 

la vot, votul său având caracter consultativ, întreabă cum poate vota acel delegat 

care va fi ales şi unde se centralizează  votul acestuia. Deasemeni consideră că 

încălcarea de către consilieri  a regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului atrage aplicarea unor sancţiuni de către preşedintele de şedinţă cum sunt: 

avertismentul;  chemarea la ordine; retragerea cuvântului; eliminarea din sala de 



şedinţe precum şi sancţiunile ce se pot aplica de către consiliu, prin hotarâre, cum 

sunt ar fi: excluderea temporară de la lucrarile consiliului şi ale comisiei de 

specialitate;  retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe, iar pentru 

aplicarea acestor sancţiuni, cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în 

obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe 

baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. 

Deasemeni la prima abatere, preşedintele de şedinţă poate atrage atenţia consilierului 

în culpă pe care îl invită să respecte regulamentul, iar consilierii care nesocotesc 

avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, 

precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile 

regulamentului vor fi chemati la ordine, iar chemarea la ordine se înscrie în 

procesul-verbal de sedinţă. Aceste sancţiuni cât şi următoarele din art. 42 privesc 

comportamentul în şedinţele de consiliu.  

Menţionează despre faptul potrivit art. 50 Primarul comunei este obligat să 

întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care 

va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu 

accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică. 

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

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

fost avizat favorabil cu: voturi "pentru" 5 fără voturi "împotrivă " sau „abţineri”. 

 Pentru acest proiect de hotărâre, supus votului deschis au rezultat : 

-  14 voturi „pentru”, un vot "împotrivă "a lui domnul Trofin Dumitru care 

argumentează motivul pentru care este împotrivă, fiind în vârstă, nu are studii cum 

sunt alţi colegi şi îşi cere scuze dacă a mai greşit în şedinţele anterioare, prin 

discuţiile avute.  

Preşedintele de şedinţă domnul Vlad Constantin, prezintă cererea înregistrată 

sub nr. 4484 din 30.08.2012 a domnului Apostoae Ilie, primarul comunei Răuceşti 

prin care aduce la cunoştinţă  că începând cu 3 septembrie 2012 îşi ia concediu de 

odihnă 35 zile calendaristice, şi se angajează că în acerastă perioadă va veni la 

serviciu ori de câte ori va fi nevoie, urmând să recupereze zilele lucrate în 

prelungirea concediului.  Pentru această cerere au fost de acord toţi cei 15 consilieri 

în funcţie.    

Pentru ultimul punct al ordinii de zi „Întrebări şi interpelări adresate 

executivului” s-a înscris la cuvânt, după cum urmează: 

Doamna Vrînceanu Domnica, consilier local, arată că problema 

hidranţilor poate fi soluţionată de executiv şi înscrisă în strategia comunei. 

Menţionează faptul că în şedinţa din luna iulie au fost desemnaţi în vederea alegerii 

delegatului sătesc în satul Ungheni, doi consilieri locali,  ce vor participa la adunarea 

cetăţenească iar alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau 

a viceprimarului. Întreabă când se va face acea adunare pentru alegerea delegatului 

sătesc ? 

Deasemeni întreabă despre:  

-  nominalizarea noilor directori la Liceul tehnologic de la Oglinzi şi la 

Şcoala gimnazială din Răuceşti;  

- sărbătoarea “Scuturării salcâmului” care a avut loc în timpul campaniei 

electorale şi când va avea loc “Ziua comunei” ?  

- listele electorale din fiecare sat, argumentând faptul că la Răuceşti nr. 1 

sunt 128 persoane plecate în străinătate de o perioadă îndelungată şi figurează în 



listele electorale exemplificând pe Obreja Cavalia şi Dunavăţ Mirela. Deasemeni 

sunt unele persoane care figurează în liste la noi dar nu le cunoaşte nimeni. Întreabă 

ce situaţie s-a înaintat la Prefectură referitor la aceste liste electorale? 

Dl. Vieru Vasile - secretarul comunei  dă răspuns interpelării referitor la 

listele electorale de la referendumul naţional din 29 iulie 2012 argumentând faptul că 

avem un număr de 6525 de alegători înscrişi în LEP,  din care:   

- la secţia de votare nr. 377 (la Şc. Răuceşti nr. 1)  = 1371 persoane;  

- la secţia de votare nr. 378 (la Şc. Răuceşti nr. 2)   = 777 persoane;  

- la secţia de votare nr. 379 (la Grădiniţă)                = 503 persoane;  

- la secţia de votare nr. 380 ( la Şcoala Oglinzi nr.2)= 779 persoane;  

- la secţia de votare nr. 381 ( la Liceul tehnologic)     = 1592 persoane;  

- la secţia de votare nr. 382 ( la Cărpiniş)                   = 700 persoane;  

- la secţia de votare nr. 383 ( la Săveşti)                      = 376 persoane;  

- la secţia de votare nr. 384 ( la Ungheni)                    = 427 persoane. 

Informează despre faptul că au fost efectuate verificări cu privire la corectitudinea 

întocmirii listelor electorale permanente, în vederea identificării cazurilor de 

neoperare a înregistrărilor potrivit modificărilor obligatorii impuse de aplicarea 

prevederilor  legale pentru:  

 1. persoanele decedate; 

 2. persoanele care şi-au pierdut dreptul de a vota;  

 3. persoanele care au obţinut statutul de cvetăţean român cu domiciliul în 

străinătate;  

 4. persoane care au pierdut cetăţenia română; 

 5. persoane al căror act de identitate a expirat şi nu a fost reînoit;  

 6. persoanele care şi-au schimbat domiciliul fără a fi radiate din lista localităţii 

rezidenţiale anterioare; 

 7. persoanele care se identifică la un domiciliu într-un număr ce nu se 

corelează cu suprafaţa locuibilă şi numărul de camere ale imobilului;  

 8. persoanele care şi-au schimbat numele prin căsătorie, divorţ, pa cale 

administrativă;  

 9. persoanele cu reşedinţa/domiciliul în străinătate.   

Precizează faptul că din cele 9 situaţii, fiecare tabel trebuia însotit de documente care 

să justifice înscrierea persoanelor în listă, fiind obligatoriu să poarte semnatura 

primarului şi a secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 

  Se menţionează faptul că numai  5 cazuri au fost de persoane decedate din 

care 3 au decedat în perioada 12-24 iulie 2012, un caz a fost a lui Sonia Vasile , 

decedat în comuna Drăguşeni, jud. Suceava, act nr. 15/12.08.1988 şi Gavriloae 

MIHAI act de deces nr. 39/13.07.2007 ce nu s-a operat de SPCLEP Tg. Neamţ.  

Se informează faptul că înainte de referendum a fost înaintat la fiecare secţie de 

votare tabelul nominal cu persoanele care şi-au pierdut dreptul de a vota iar pentru 

celelalte cazuri nu s-a putut face dovada cu acte.   

  Dl. Apostoae Ilie, - primarul comunei  dă răspuns interpelărilor făcute 

argumentând următoarele: 

- se pot amplasa hidranţi şi de către persoane fizice în baza unor aprobări de la 

Apaserv, exemplificând faptul că sunt deja amenajaţi la Ionel Humă şi Luca Lorică;  

-  alegerea delegatului sătesc în satul Ungheni, arată că aceasta s-a făcut cu 

majoritatea voturilor celor prezenţi la adunare; 



- informează despre faptul că cele două directoare de la şcolile din comună se 

pensionează şi nu s-a primit comunicare când vor fi înlocuite. Informează despre 

feciorul său Laviniu care este profesor de matematică, are masterul luat şi 

definitivatul fiind primul pe listă la gradul doi cu nota 10;  

- nu ne permitem din punct de vedere financiar să organizăm Ziua comunei şi 

ni s-au luat banii care au fost primiţi  la bugetul local;   

Dl. Popa Neculai, consilier local, propune a se prezenta o situaţie  financiară,  

“cât s-a plătit, ce este de achitat şi cât a mai rămas”. Propune ca în termen de 10 zile 

maşina primăriei Dacia Logan să fie inscripţionată.  

Dl. Vlad Constantin, consilier local – preşedinte de şedinţă menţionează 

faptul că trebuiesc impulsionări  pentru proiectele în derulare: la terenul de sport din 

Răuceşti, la Şcoala din Ungheni şi altele. Solicită lămuriri în legătură cu “drumul 

spre Gară” unde s-a pus balast cu pământ pe margine şi trebuie avut în vedere când 

se face recepţia. Întreabă despre stadiul demarărilor pentru asfaltarea drumului către 

Săveşti. Menţionează despre faptul că are “un gust amar” şi nu este posibil ca unei 

doamne să i se vorbească aşa. Consideră că cetăţenii trebuiesc informaţi de către 

domnul primar despre faptul că în şedinţa de consiliu se aprobă bugetul  local, iar 

sumele primite la biserici au fost aprobate în şedinţă.  

Dl. Apostoae Ilie - primarul comunei dă răspuns interpelărilor făcute 

argumentând faptul că dosarul pentru drumul de la Săveşti este depus la Agenţia de 

Plăţi.  Despre acostamentul de la drumul Gării, informează că noi a trebuit să facem 

acel acostament iar domnul viceprimar a fost repartizat la această lucrare.  Despre 

investiţiile în derulare la terenul de sport, au fost daţi bani de iar “Guvernul Ponta” i-

a retras şi este posibil să primim banii înapoi. Informează despre faptul că avem de 

plătit acoperişul de la “vestiar” la terenul de sport şi nici nu s-a facturat. La Şcoala 

Ungheni este aceeaşi situaţie.   

 

     

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                    Vlad Constantin 

 

 

                                                               Contrasemnează: 

                                                               Secretar, 

                                                             Vasile Vieru 
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