
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi  27 decembrie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului local al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 883 din 

21.12.2012  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 3445 din 
21.12.2012. 

 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 ordinară are următorul proiect al ordinei de zi:  

1. Propuneri strategice pentru perioada 2014-2020 realizate de Centrul 

Comunitar de Resurse Răuceşti;  

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

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. GHIOCEL;  

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 domnului STURZU V. VASILICĂ; 

5. 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;  

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

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

satul Săveşti, aferent construcţiilor ce aparţin SC NILM COM SRL;  

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Codului de conduită al 

functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Răuceşti, judeţul Neamţ;  

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Codului de conduită al 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Răuceşti, judeţul Neamţ şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local;   



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

a instalaţiilor aferente;  

10.  Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  lunile 

ianuarie – martie 2013;  

11.  Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Popa Neculai, menţionează faptul că în şedinţa 

comisiei din care face parte a discutat şi solicitarea privind redeschiderea căii de 

acces şi a fost aprobată cu 4 voturi “pentru” din 5 consilieri. Propune includerea pe 

ordinea de zi şi a acestui punct, care fiind supus votului deschis, această propunere a 

fost aprobată cu 8 voturi “pentru” (consilierii din partea USL + cand. Independent). 

Domnul Vlad Constantin – consilier local, solicită să prezinte unele aspecte 

legate de procedura şedinţelor de consiliu local: “În primul rând cel ce a dispus 

convocarea şedinţei de consiliu trebuia să ţină cont de hotărârea majorităţii 

consilierilor pentru ora de începere a şedinţei. Nu se respectă hotărârea Consiliului 

local. Luna trecută şedinţa a fost extraordinară şi trebuie una ordinară, respectiv 

ultima joi din lună.  Solicită a se intra într-o normalitate, iar ceea ce hotărăşte 

Consiliul local trebuie dus la îndeplinire.   

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

specialitate în vederea dezbaterii şi examinării în cadrul acestora.  

Se dă cuvântul domnişoarei Cucoş Laura, pentru a prezenta Propuneri 

strategice pentru perioada 2014-2020 realizate de Centrul Comunitar de Resurse 

Răuceşti.  

Domnul Vlad Constantin întreabă dacă proiectul este finanţat până în luna mai 

2013, iar la sfârşitul activităţii trebuie făcut un bilanţ. 

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 documentaţiilor prezentate, proiectele de 

hotărâre au 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 documentaţiilor prezentate, proiectele de hotărâre au 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" 4; fără voturi 

"împotrivă " şi fără  "abţineri". Un membru din această comisie a fost absent la 

lucrările acesteia.     

Proiectele de hotărâre au fost prezentate şi discutate pe articole, după cum 

urmează: 

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, 

proiect ce a fost aprobat de cei 15 consilieri în funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau 

abţineri;      

- Proiectul 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, proiect ce a fost 

aprobat de cei 15 consilieri în funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;      

- Proiectul 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 proiect ce a fost 

aprobat de cei 15 consilieri în funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;   

- Proiectul 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 proiect ce a 

fost aprobat de cei 15 consilieri în funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;      

- Proiectul de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a suprafeţei 

de 500 mp. teren intravilan, proprietatea privată a comunei Răuceşti, situat în satul 

Săveşti, aferent construcţiilor ce aparţin SC NILM COM SRL, proiect ce a fost 

aprobat cu 11 voturi “pentru”,  un vot „împotrivă” (dl. Craiu Ioan) şi 3 abţineri.    

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Codului de conduită al 

functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Răuceşti, judeţul Neamţ, proiect ce a fost aprobat de cei 15 consilieri în 

funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;      

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Codului de conduită al personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răuceşti, 

judeţul Neamţ şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local proiect 

ce a fost aprobat de cei 15 consilieri în funcţie,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;      

Domnul Vlad Constantin, preşedintele comisiei de specialitate nr. 3 

precizează faptul că: pentru proiectul de hotărâre privind concesionarea Casei de apă 

din pct. “Delniţă”şi a instalaţiilor aferente, trebuie un studiu de impact privind 

stadiul de funcţionare a Casei de apă şi instalaţiile de apă, precum şi îmbunătăţirile 

ce trebuiesc făcute. Deasemeni să se prezinte şi contractual de concesionare  pentru a 

fi aprobat în şedinţa de consiliu şi chemat un reprezentant al firmei care doreşte să 

concesioneze. Propune ca în contract firma câştigătoare a licitaţiei să fie obligată, în 

caz de avarie sau altele,  să dea apă şi pentru cetăţeni.   

  Domnul Tărăboanţă Lazăr, consilier local, arată că pentru concesionarea 

Casei de apă din pct. “Delniţă”trebuie un specialist care să precizeze zona unde se 

poate face joncţiunea cu instalaţia nouă care alimentează cetăţenii din comună. Să se 

aibă în vedere faptul că din concesionare trebuie încasat o anumită redevenţă iar 

cheltuielile pentru pus în funcţiune se scad din redevenţă. Consideră că trebuie văzut 

pe ce perioadă se concesionează;  dacă poate fi furnizor de apă şi pentru alte firme; 

situaţiile de urgenţă se fac pe cheltuiala noastră; dacă se  concesionează trebuie 

trecute cu tot cu transformator şi instalaţia electric.   

Preşedintele de şedinţă domnul Popa Neculai, solicită rediscutarea cererii 

privind redeschiderea căii de acces pentru care 8 consilieri ( 7 de la Uniunea Social-

Liberală + cand. independent) din  15 consilieri în funcţie,  au fost deacord cu 

introducerea pe ordinea de zi a acestui punct.  

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

acţiune nu se poate intreprinde fără Hotărîrea Consiliului local, pe baza unei 

documentaţii tehnico-economice. Precizează faptul că este deacord cu redeschiderea 

căii de acces şi aceasta poate fi făcută cu beneficiarii Legii nr. 416/2001.   

Domnul Tărăboanţă Lazăr – consilier local, prezintă un punct de vedere al 

grupului de consilieri din partea APEL şi PP-DD, argumentînd faptul că cererea a 

mai fost discutată şi în şedinţele anterioare, petentul fiind îndrumat să se adreseze 

instanţei de judecată motivat de faptul că dreptul de servitute nu este de competenţa 

Consiliului local.  Societatea Vidamar Company SRL funcţionează în clădirea 



ROMTEX SA (clădirea făcută de salariaţii care lucrau la fostul Consiliu popular şi 

mica industrie) ce este în vecinătatea primăriei, pentru care are două căi de acces 

respectiv: intrarea principală de la primărie şi intrarea lateral stânga de primărie 

pentru aprovizionarea cu mărfuri ( cale de acces folosită şi de Primărie, precum şi de 

Dispensarul veterinar) .  Precizează că societatea : 

- nu dispune de grup sanitar propriu pentru a putea fi autorizată, folosind 

grupurile sanitare ale primăriei;  

- gunoiul menajer îl depozitează între Bibliotecă şi local;  

- extinderea magazinului cu terasă s-a executat fără aprobarea Primăriei sau 

C.L. pe terenul din domeniul public şi fără autorizaţie de extindere;  

- la data amenajării gardului în faţa Primăriei, societatea nu a formulat nici o 

sesizare.  

Consideră că în situaţia în care se insistă cu această cerere sunt obligaţi a solicita 

lămuriri de specialitate  de la organele judeţene legat de următoarele aspecte: 

- funcţionarea în incinta curţii Primăriei a unui bar;  

- programul barului, folosirea  grătarelor şi boxelor audio, aspect ce atrage 

un număr mare de consumatori ce crează un disconfort în buna funcţionare 

a programului Primăriei.  

Precizează faptul că garajul construit pentru protejarea microbuzului şcolar pe 

timpul vacanţelor şcolare şi a autoturismelor din dotarea primăriei, este construit 

legal cu autorizaţie de construcţie, cu materiale din inventarul propriu. 

 În concluzie, consilierii APEL şi PPDD nu sunt deacord cu cele două cereri 

din motivele expuse mai sus, iar în cazul în care se va adopta o hotărâre,  o va ataca 

la Instanţa de Contencios Administrativ pentru încălcarea prevederilor art. 35, pct. 4, 

art. 44. Pct. 2 şi art. 48 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale  (Ordonanţa nr. 35 din 30 ian. 2002)   

 Deasemeni, se face menţiunea că domnul consilier Popa Neculai, se află în 

conflict de interese privind votarea cererii SC Vidamar Company SRL deoarece   

administratorul  firmei este ginerele său, iar magazinul funcţionează în incinta SC 

Romtex SA Răuceşti unde este preşedinte.        

Domnul Popa Neculai, preşedintele de şedinţă supune votului deschis 

redeschiderea căii de acces, pentru care cei opt consilieri din partea USL+ independ. 

votează “pentru”, fără a se ţine cont că domnul Popa Neculai este în conflictul de 

interese, iar aceasta a fost propusă şi inclusă în ordinea de zi.  

Secretarul comunei domnul Vieru Vasile precizează faptul că în conformitate 

cu prevederile art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

local al comunei Răuceşti,  proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora 

urmează să se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt insoţite de 

avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local 

iar raportul compartimentului de resort se intocmeşte şi se depune la secretarul 

unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de 

specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.  

Având în vedere Raportul compartimentului “urbanism amenajarea 

teritoriului” cu privire la expunerea de motive înaintată de o parte dintre consilierii 

comunei Răuceşti având ca obiect demolarea garajului pentru microbuzul şcolar şi 

redeschiderea căii de acces din DC6,  depus la dosarul şedinţei din 27.09.2012 (fila 

56), ce precizează că  prin redeschiderea vechii căi de acces s-ar permite accesul şi 



parcarea în curtea primăriei a tot felul de maşini, căruţe, tractoare, motoscutere, ceea 

ce nu este normal, întrucât pentru acestea este amenajată parcare specială şi se 

concluzionează că solicitarea de redeschidere a vechii căi de acces nu este în 

concordanţă cu situaţia reală existentă.  

Potrivit art. 44 alin. 1, coroborat cu art. 45 alin 6 din Legea administraţiei 

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

nu pot fi dezbătute proiectele de hotărâri dacă nu sunt însoţite de raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care 

trebuiesc elaborate în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi 

de raportul comisiei de specialitate a consiliului .  

Cât priveşte cererea înregistrată sub nr. 6125 din 16.11.2012 prin care domnul 

Dr. Haret Richter George, medic veterinar al Dispensarului veterinar din comuna 

Răuceşti, solicită cumpărarea unei suprafeţe de teren din jurul dispensarului, prin 

raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3394 din 14.12.2012 se propune vânzarea 

suprafeţei de 340 mp  (195 mp clădire dispensar + 145 mp teren în jurul clădirii cu 

lăţimea de 2,5 m).  

Se precizează că medicul este deacord cu această propunere, urmând vă vină 

cu schiţa de plan, efectuată de către o persoană autorizată şi apoi a se iniţia proiectul 

de hotărâre.    

Domnul Predoaia Vasile, consilier local, solicit ca în şedinţele consiliului 

local să nu mai aibă loc jignirile şi atac la persoană. Menţionează că a  Sfântul 

Ştefan se ruga pentru cei care îl bătea cu pietre.   

Doamna Vrînceanu Domnica, consilier local, adaugă faptul că în cele şase 

luni de la alegeri, a devenit jenant să discutăm aceleaşi probleme. Propune 

cuprinderea la cheltuieli pentru investiţii la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răuceşti, pentru 

o mai bună funcţionare a procesului instructive-educativ în anul 2013,  următoarele 

obiective:  

- spaţii de joacă pentru preşcolari, în sumă de 20.000 ron;  

- izolare  scări acces şi construirea unui gard spre fam Tărăboanţă care este 

din sîrmă gimpată, suma estimată fiind de 60.000 ron . Menţionează faptul 

că la Şcoala nr. 1 Răuceşti nu a beneficiat de nici o finanţare din partea 

Consiliului local la cheltuieli de investiţii, în anul 2012.   

Deasemeni  propune realizarea unei scene la Sala de festivităţi a comunei (poate fi 

portabilă), precum şi dotarea cu aparate de aer condiţionat.    

Domnul Tărăboanţă Lazăr,  consilier local, solicită executivului;  

- clarificarea  problemei privind încălzirea la Şcoala Ungheni;  

- autorizarea cabinetului de informatică la Şcoala nr. 2 Răuceşti;  

- amenajarea terenului de sport pentru Scoala nr. 2 Răuceşti.  

Domnul Craiu Ioan, consilier local, consideră că la Oglinzi, trebuie 

deszăpezit cu un tractor cu cupă în faţă exemplificând că asemenea utilaj are Mihai 

Dăscălescu. Menţionează că în prezent zăpada s-a inmuiat şi nu se poate circula. 

Propune ca executivul să aducă un electrician şi la Oglinzi pentru a remedia 

problemele la iluminatul public în unele locuri. Precizează că nu este de accord cu 

propunerea domnului Vlad Constantin ca şedinţele de consiliu să înceapă la ora 

16,00.  

Domnul Popa Neculai, preşedintele de şedinţă, solicită primarului pentru 

şedinţa viitoare clarificarea/informarea pentru următoarele:  

- stadiu  licitaţiei la drumul spre Săveşti ;  



- ce sume s-au alocat pentru cadouri la copii şi cetăţeni în vârstă;  

- ce reprezintă suma de 40 milioane lei vechi daţi domnului Emilian 

Tărăboanţă;  

- câte ordine de deplasare externe are primarul şi ce avantaj a avut comuna;  

- un birou viceprimarului ( nu în sala de şedinţe ). 

Preşedintele de şedinţă,  solicită a se face propuneri pentru alegerea unui 

preşedinte de şedinţă pentru  lunile ianuarie – martie 2013.  

Domnul Gorea Mihai propune  preşedinte de şedinţă pentru  lunile ianuarie – 

martie 2013 pe doamna Domnica Vrînceanu;  

Domnul Predoaia Vasile propune  preşedinte de şedinţă pentru  lunile ianuarie 

– martie 2013 pe domnul Cristescu Gheorghe.  Se  supune votului deschis prima 

propunere reieşind un număr de 7 voturi “pentru”, iar pentru a doua propunere au 

rezultat 8 voturi “pentru”.  

Domnul Cristescu Gheorghe  ca urmare a majorităţii voturilor exprimate  şi a 

rezultatului voturilor “pentru” a fost ales preşedinte de şedinţă pentru  lunile ianuarie 

– martie 2013 . 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Popa Neculai 

 

 

 

 

                                                                Contrasemnează: 

                                                               Secretar, 

                                                             Vasile Vieru 

 

 

 


