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CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi  28 martie 2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 

local al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 183 din 

22.03.2013  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 824 din 

22.03.2013. 

   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. 

   Se face apelul nominal al consilierilor şi  se informează că şedinţa este legal 

constituită, fiind prezenţi 14 consilieri locali, absent fiind domnul Predoaia Vasile.  

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 bugetului local pe anul 2013;  

2. Proiect de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de sortare Ungheni ce 

aparţine SC BETAROM GRUP SRL;  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv si 

statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMŢ”;  

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

340 mp teren intravilan, proprietatea privată a comunei Răuceşti, situat în 

satul Răuceşti, aferent construcţiei  Dispensarului veterinar;  
5. Proiect de hotărâre privind introducerea unor suprafeţe de teren în intravilanul 

comunei Răuceşti;     
6.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

aprilie – iunie 2013;  

7. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Cristescu Gheorghe supune votului deschis 

ordinea de zi prezentată  şi se aprobă cu 9 „voturi pentru”; 2”voturi împotrivă şi 3 

„abţineri”. 

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). 



Domnul Apostoae Ilie –primarul comunei prezintă faptul că în cazul în care  

bugetul local nu poate fi adoptat, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului 

precedent până la adoptarea noului buget 

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 buget  a 

primit aviz negativ cu:  voturi  "pentru" -; fără voturi "împotrivă " şi  5  "abţineri";  

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

faptul că în urma analizării documentaţiilor prezentate, proiectul  de buget nu a 

primit aviz  favorabil fiind: un vot "pentru"; două voturi "împotrivă " şi  2  

"abţineri".  

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

faptul că  proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 nu a 

primit avizul favorabil , fiind 5 voturi împotrivă. Menţionează faptul că documentele 

la comisie au ajuns târziu şi nu este deacord să fie trecut în ordinea de zi. Propune ca 

luni să fie şedinţă extraordinară pentru a se analiza bugetul . 

Preşedintele de şedinţă întreabă care sunt consecinţele pentru neadoptarea bugetului 

local în această şedinţă.  

Domnul Vieru Vasile- secretarul comunei prezintă art. 45 alin. (4) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare care prevede : 

“ Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor 

avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza 

bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 

de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I.”  

Menţionează faptul că legea nr. 5 din 21 februarie 2013 a bugetului de stat pe 

anul 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013. 

Domnul Tărăboanţă Lazăr -  consilier local, menţionează că s-a abţinut în 

şedinţa comisiei din care face parte, motivat de faptul că materialele pentru acest 

proiect de buget au fost primite de la contabilitate în aceeaşi zi când s-a primit de la 

Piatra Neamţ adresa de la DGFP  Neamţ. Consideră că sunt obiective unde trebuie să 

se intervină iar la activităţile sportive nu s-a adus justificarea banilor primiţi anul 

trecut; în anexa 3 nu sunt explicite partea de cofinanţare  a Consiliului local. 

Deasemeni „RK la Şcola Oglinzi”, nu s-a ştiut că de fapt este intervenţia la 

Grădiniţă;  Precizează că la cheltuielile cu microbuzul  intră şi plata salarului pentru 

şofer cât şi reparaţiile maşinii. Consideră că este necesar ca pentru toate ajutoarele 

de urgenţă care se acordă, să fie informat lunar şi Consiliul local. Propune amînarea 

bugetului pentru o şedinţă extraordinară.    

  Domnul Vlad Constantin – consilier local, menţionează faptul că trebuie o 

comisie pentru analiza ajutoarelor de urgenţă. Consideră că bugetul trebuie 

popularizat, discutat cu cetăţenii în adunări populare,  pe site-ul primăriei; 

 Domnul Nechita Dănuţ -  consilier local, menţionează faptul că drumul de la 

Chiriac Ion spre Ciritei trebuie urgent făcut şi roagă a se avea  în vedere  pentru a se 

cuprinde sume în bugetul local pe anul 2013.  

 Domnul Apostoae Ilie- primarul comunei arată că pentru luni 1 aprilie 2013 

la ora 16, 00, va avea loc şedinţa exrtraordinară pentru aprobarea bugetului local pe 

anul 2013.   



Domnul Cristescu Gheorghe, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis 

celelalte proiecte de hotărâre ce a fost prezentate şi discutate pe articole,  fiecare 

comisie acordând avizul favorabil cu 5 voturi „pentru”, fără abţineri  sau voturi 

împotrivă, după cum urmează:  

- Proiectul de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de sortare Ungheni ce 

aparţine SC BETAROM GRUP SRL, proiect aprobat  de  toţi consilierii 

prezenţi la şedinţă ( 14) ;   

- Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv si 

statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMŢ” , 

proiect aprobat  de  toţi consilierii prezenţi la şedinţă ( 14);  

- Proiectul de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a suprafeţei de 

340 mp teren intravilan, proprietatea privată a comunei Răuceşti, situat în 

satul Răuceşti, aferent construcţiei  Dispensarului veterinar,  proiect aprobat  

de  toţi consilierii prezenţi la şedinţă ( 14);  
- Proiect de hotărâre privind introducerea unor suprafeţe de teren în intravilanul 

comunei Răuceşti , proiect aprobat  de  toţi consilierii prezenţi la şedinţă ( 14);     
 Cât priveşte alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie – iunie 2013, 

aceasta se amână tot pentru luni 1 aprilie 2013 ;  
Referitor la solicitarea de supunere spre aprobare a „Strategiei pentru 

dezvoltarea locală a comunei Răuceşti, ca urmare a parteneriatului semnat între 

Asociaţia SASTIPEN şi primărie în cadrul proiectului „Centre Comunitare de 

Resurse : Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor 

vulnerabile din mediul rural” cu numărul AMPODRU E 4328/04.06.2010, Comisia 

Mixtă Locală a finalizat procedura de elaborare a proiectului de Strategie pentru 

dezvoltarea locală a comunei RĂUCEŞTI şi a înaintat fiecărui consilier local la 

şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2013, recomandările strategice privind 

dezvoltarea locală a comunei Răuceşti în perioada 2014 – 2020.  

Domnul Vlad Constantin, consilier local arată că lucrarea cuprinde o 

prezentare grafică a comunei, problemele şi priorităţile cetăţenilor comunei, 

obiectivul strategic şi direcţiile strategice de dezvoltare, directivele specifice şi 

proiecctele propuse, precum şi  planul de acţiune.  

Domnul Apostoae Ilie- primarul comunei arată că a fost un volum mare de 

lucru pentru aceste recomandări strategice privind dezvoltarea locală a comunei 

Răuceşti în perioada 2014 – 2020.  

 Domnul Cristescu Gheorghe, preşedintele de şedinţă, supune votului 

deschis recomandările strategice privind dezvoltarea locală a comunei Răuceşti în 

perioada 2014 – 2020 iar cei 14 consilieri locali prezenţi la acestă şedinţă sunt de  

acord cu cele prezentate. 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Cristescu Gheorghe 

                                                                                            Contrasemnează: 

                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                Vasile Vieru 
 

 


