
           ROMÂNIA 

    JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUCEŞTI 

 

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

 

                   Încheiat astăzi 26 iulie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 

local al comunei Răuceşti .     
    Convocarea  consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 432 

din 20.07.2012 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 2018 din 20.07.2012. 

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  

14 consilieri în funcţie, absent este doamna Tanasă Elena, fiind plecată în 

concediu,  la mare.  
 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 a fost convocată prin dispoziţia sa, ce are 

următorul proiect al ordinei de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a 
comunei  Răuceşti în perioada 2012 – 2016;   

2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ”;  

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

Ungheni- Răuceşti de către SC BETAROM GRUP SRL ;  
4.  Prezentarea ultimului raport al Camerei de conturi Neamţ;  

5. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

Preşedintele de şedinţă domnul Vlad Constantin, menţionează faptul 
că la data de 16 iulie 2012 un grup de 8 consilieri au propus introducerea 



în ordinea de zi pentru şedinţa ordinară din luna iulie a următoarelor 

puncte:  
1. Prelucrarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;  

2. Prezentarea ultimului raport al Curţii de conturi pentru anul 2011; 

3. Alegerea reprezentantului Consiliului local în consiliile de 
administraţie al Şcolii nr. 1 Răuceşti şi Liceul Tehnologic Oglinzi; 

4. Alegerea consilierilor ce vor participa la adunările pentru alegerea 

delegatului sătesc în consiliul local pentru satul Ungheni;  
5. Informare privind stadiul proiectului “stema heraldică a comunei 

Răuceşti;  

Din convocările primite a reieşit faptul că numai ce s-a solicitat la 
pct. 2 este înscris la ordinea de zi şi solicită completarea ordinei de zi 

după cum a solicitat majoritatea consilierilor.  

Supune votului deschis ordinea de zi precum şi propunerile făcute, 
rezultând următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a 

comunei  Răuceşti în perioada 2012 – 2016, pentru a fi discutat în şedinţă,  
a fost aprobat cu un număr de 14  voturi „pentru”;     

2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ”, pentru a fi discutat în şedinţă,  a fost aprobat cu un 

număr de 14  voturi „pentru”;    ;  
3. Proiect de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de sortare 

Ungheni- Răuceşti de către SC BETAROM GRUP SRL pentru a fi 

discutat în şedinţă,  a fost aprobat cu un număr de 14  voturi „pentru”;     
4.  Prezentarea ultimului raport al Camerei de conturi Neamţ, pentru 

a fi discutat în şedinţă,  a fost aprobat cu un număr de 14  voturi „pentru”;     

5. Propunerea privind alegerea reprezentantului Consiliului local în  
consiliile de administraţie al Şcolii nr. 1 Răuceşti şi Liceul Tehnologic 

Oglinzi,  pentru a fi discutat în şedinţă,  a fost aprobat cu un număr de 14  

voturi „pentru”;             
    6. Propunerea privind alegerea consilierilor ce vor participa la 

adunările pentru alegerea delegatului sătesc în consiliul local pentru satul 

Ungheni, s-a aprobat cu 12 voturi “pentru” şi două abţineri :domnii Trofin 
Dumitru şi Obreja Toader. 

Domnul Vlad Constantin preia lucrările şedinţei şi dă cuvântul 

domnului Apostoae Ilie – primarul comunei Răuceşti, pentru a prezenta 
“Proiectul privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei  Răuceşti 

în perioada 2012 – 2016”.  



Domnul Apostoae Ilie menţionează faptul că există o strategie 

aprobată pentru perioada 2007 -2013 care  expiră în perioada mandatului  
şi prezintă un extras dintr-un raport de identificare.  

   

I se dă cuvântul domnului viceprimar Bălăjel Dumitru pentru a 
prezenta proiectul privind strategiei de dezvoltare a comunei  Răuceşti în 

perioada 2012 – 2016. 

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. 

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" 4; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri".  Recomandă 

a se avea în vedere crearea de noi locuri de muncă. 

Pentru comisia de specialitate nr. 2, doamna Vrînceanu Domnica 
aduce îmbunătăţiri la Strategia de dezvoltare a comunei Răuceşti, în ceea 

de priveşte ”Modernizarea unităţilor şcolare” şi  prezintă propunerea 
comisiei referitor la; 

- izolarea peretelui din spatele şcolii, precum şi gresie pe holuri;  

- cumpărarea spaţiului „birourile cooperaţiei” în vederea amenajării 
în funcţie de necesităţi cum ar fi: sală de sport sau amenajarea spaţiului 

pentru programul after-school pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate; 

- construirea unei grădiniţe cu program prelungit în Răuceşti de sus, 
motivat de faptul că din toamnă se va ocupa din nou sala AEL, în 

defavoarea desfăşurării lecţiilor moderne, preşcolarii fiind nevoiţi a se 

plimba prin diferite clase;  
Deasemeni prezintă propunerea comisiei referitor la: 

- dotarea Sălii de festivităţi cu două aparate de aer condiţionat, 

deoarece după o oră de funcţionare a programului din sală, transpiră 
gresia şi se pot produce accidente şi disconfort datorită căldurii;  

- dotarea Sălii de festivităţi cu o scenă fixă sau mobilă pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a programelor artistice/concursuri jud. a 
formaţiilor, etc;  

- amenajarea parcului din centrul comunei cu copaci ornamentali;  

- amenajarea unui parc de joacă în parcul monumentului sau în 
apropierea fiecărei grădiniţe; 

- schimbarea modului de încălzire electrică la Grădiniţa nr. 2 

Răuceşti şi Şcoala Ungheni, deoarece s-au consumat din bugetul alocat 



câte 90 milioane lei lunar pentru facturile la curentul electric în 

detrimentul unor lucrări de modernizare a spaţiului şcolii nr. 1 Răuceşti;  
- definitivarea stemei heraldice a comunei Răuceşti. 

   Pentru comisia de specialitate nr. 3, domnul Vlad Constantin  

arată că pot fi aduse îmbunătăţiri la Strategia de dezvoltare a comunei 
Răuceşti. 

Pentru Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ”, s-a propus domnul primar APOSTOAE ILIE   care 

supus la vot a întrunit un număr de 6 voturi “pentru iar domnul  

BĂLĂJEL DUMITRU, având funcţia de viceprimar, a întrunir un număr 
de 8 voturi „pentru”, urmând să facă parte din Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” iar 

reprezentantul comunei, să îndeplinească procedurile legale de semnare a 
actului adiţional de modificare a documentelor statutare  ale Asociaţiei. 

Cât priveşte proiectul de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de 

sortare Ungheni- Răuceşti de către SC BETAROM GRUP acesta s-a 
amânat pentru şedinţa următoare, majoritatea consilierilor nefiind deacord 

cu circulaţia maşinilor de mare tonaj pe DC-7, varianta favorabilă fiind 
prin satul Preoteşti din com. Timişeşti.   

Primarul comunei prezintă ultimul raport al Camerei de conturi 

Neamţ,  iar consilierii din partea USL  în număr de opt nu sunt mulţumiţi 
de acest raport argumentând faptul că acesta nu reflectă activitatea 

Camerei de conturi din perioada controlului, urmând a se prezenta în 

următoarea şedinţă .    
Referitor la propunerea privind alegerea reprezentantului Consiliului  

local în consiliile de administraţie al Şcolii nr. 1 Răuceşti şi Liceul 

Tehnologic Oglinzi, au fost cîte  două propuneri pentru fiecare  unitate de 
învăţământ, după cum urmează: 

- la  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂUCEŞTI  a fost propus domnul 

Vlad Constantin care a întrunit un număr de 8 voturi „pentru” iar domnul 
Tărăboanţă Lazăr a întrunit un număr de 6 voturi”pentru” ;  

- la LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI  a fost propus domnul Bălăjel 

Dumitru care a întrunit un număr de 8 voturi „pentru” iar domnul 
Cristescu Gheorghe a întrunit un număr de 6 voturi”pentru” ;  

    Cât priveşte propunerea privind alegerea consilierilor ce vor 

participa la adunările pentru alegerea delegatului sătesc în consiliul local, 
pentru satul Ungheni, au fost desemnaţi doi consilieri locali,  ce vor 

participa la adunarea cetăţenească, după cum urmează: Trofin Dumitru  şi. 

Vlad Constantin. 
 



Pe marginea celor prezentate s-au înscris la cuvânt, după cum 

urmează: 
Dl. Popa Neculai, consilier local, arată că semnatarii solicitării 

pentru ordinea de zi a fost pentru prezentarea ultimului raport al Curţii de 

conturi pentru anul 2011 şi nu pentru anul 2012, urmând a se prezenta în 
următoarea şedinţă pe luna august de către executiv pe capitole şi 

subcapitole rezultatul Curţii de conturi.  

Propune  să se plătească gunoiul menajel pe cap de persoane şi nu pe 
familie;  

Propune ca maşina DACIA LOGAN ce aparţine comunei să fie 

curată, inscripţionată  şi parcată la garaj deoarece  nu este personală a  
primarului, pentru a nu se mai merge în pastoral cu albinele, la Drăgăneşti 

la înmormântare etc. 

Propune înfiinţarea unei societăţi pentru preluarea apei la 
administraţia locală, făcut un proiect de hotărâre pentru cei care au 

tractoare şi prestează activităţi agricole să plătească. 

Întreabă cât a costat asfaltarea drumului dinainte de alegerile locale. 
Propune ca la referendum suma de 10 lei pentru gustări, răcoritoare şi 

cafea să fie achitată integral pe stat de plată, deoarece mulţi nu mai vor o 
pâine şi conserve de peşte şi suc . 

Dl. Celus Gheorghe, consilier local, arată că sunt mai multe 

incendii în comună decând avem angajat om la situaţii de urgenţă. 
Propune a se face  plinul la Bazinul de pe Herlea pentru ca în caz de 

incendii să se poate alimenta cu apă.  

Dl. Gorea Mihai, consilier local, propune a se avea în vedere 
regularizarea pârâului Brustura şi decolmatarea acestuia.  

Dl. Nechita Dănuţ, consilier local, propune ca drumul de la Chiriac 

spre pădurea Coverca să fie refăcut.  
Dl. Trofin Dumitru, consilier local, arată că jumătate este din 

Ungheni (soţia este din Sârbi) şi a participat la acea adunare în Ungheni 

unde s-au chemat rude  şi nu a fost aşa o prezenţă la nici o întrunire. A 
fost mulţumit şi de domnul Stănică Ioan, dar rezultatul s-a văzut.  

Dl. Predoaia Vasile, consilier local, felicită pe noii colegi din 

consiliul local. Menţionează faptul că în cadrul comisiei de specialitate s-a 
dat aviz nefavorabil la proiectul de hotărâre privind accesul la/ de la staţia 

de sortare Ungheni- Răuceşti de către SC BETAROM GRUP SRL, 

deoarece s-au crăpat pereţii la unele case din Ungheni, pe unde au circulat 
maşinile grele.  Propune ca domnul consilier Gorea Mihai să reprezinte şi 

satul Ungheni.  

Dl. Obreja Toader, consilier local, arată că nici un consilier nu a 
făcut referire la Strategia de dezvoltare a comunei Răuceşti. Propune a se 



face o cameră agricolă ca la comuna Pipirig, argumentând că sunt multe 

fonduri europene pe Măsura 121, 141 şi altele. Propune să se facă ceva 
bun pentru comună cum ar fi captarea de apă pentru irigaţii.   

Dl. Cristescu Gheorghe, consilier local, arată că nu funcţionează 

iluminatul public în zona Macu a satului Oglinzi.  
Dl. Craiu Iaoan , consilier local, informează despre faptul că “pe 

pârâul Porcului” în satul Oglinzi iluminatul public funcţionează  ziua şi se 

stinge noaptea. 
Dl. Trofin Dumitru, consilier local, specifică faptul că este nevoie 

de un indicator la Schitul Sf. Mina din Tg. Neamţ “spre Răuceşti” 

Dl. Vieru Teodor, cetăţean din satul Ungheni, arată că restricţiile de 
tonaj pe DC-7 nu se pot face fără sprijinul organelor de poliţie. Propune a 

se face captarea apei din comună deoarece Compania APASERV din 

Piatra Neamţ percepe un tarif de 3,5 lei /m.c de apă  
Dl. Vlad Constantin, consilier local – preşedinte de şedinţă 

menţionează faptul că nu trebuie să ne hazardăm în proiecte deoarece 

costă. Întreabă câţi bani au intrat în comună prin fonduri europene şi dacă 
s-au făcut demersuri pentru alte proiecte.  Întreabă dacă aşa zisul delegat 

sătesc din Cărpiniş a fost plătit. Întreabă ce societate a făcut asfaltul şi în 
ce publicaţie a fost făcut anunţul pentru licitaţie; Informează despre faptul 

că în legislaţia trecută a fost o convocare la ora 4 dimineaţa pentru şedinţă 

de Consiliu şi s-a mers în Insula Mare a Brăilei, roagă să nu se mai 
întâmple aşa ceva. Întreabă dacă pentru garajul construit există autorizaţie 

şi de ce s-a închis accesul la o unitate de utilitate publică-Biblioteca, 

deasemeni la o Societate privată. Întreabă de asfaltarea drumului spre 
Săveşti dacă se mai face şi când anume încep lucrările. 

Referitor la desfăşurarea şedinţelor de consiliu local propune ca 

acestea să se facă în ultima joi din lună şi să înceapă la ora 16,00. Fiind 
supus la vot această propunere au fost voturi “pentru “ 12 şi două voturi 

“împotrivă” (domnul Trofin Dumitru şi Craiu Ioan) 

  Dl. primar Apostoae Ilie,  dă răspuns interpelărilor făcute arătând 
următoarele: 

- şedinţele de consiliu local se convoca în ultima joi din lună la ora 

16,00.  
- pentru lucrările care depăşesc 15.000 de EURO se scot la licitaţie;  

- pentru calea de acces la proprietatea domnului Popa Neculai, erau 

3 intrări la primărie şi au mai rămas două;  
- există autorizaţie de construcţie la acel garaj pentru microbuzul 

şcolar;  

- a fost o vizită gratuită şi un schimb de experienţă în Insula Mare a 
Brăilei;  



- Nechita Radu nu a fost delegat sătesc, a fost o recomandare pentru 

reprezentanţii romilor dar comunitatea nu a fost de acord;  
- este posibil caîn cazul în care nu acordăm aviz pentru accesul la 

staţia de sortare Ungheni de către SC BETAROM GRUP, aceasta să se 

mute la comuna Drăgăneşti;  
- la comuna Răuceşti nu s-a aprobat nici un proiect fără hotărârea 

Consiliului local şi dacă nu se fac proiecte nu sunt şanse pentru viitor;  

Indicator “spre comuna Răuceşti “ a mai fost pus ;  
- există indicator pentru limita de 7,5 tone, la intrarea pe DC -7 în 

satul Ungheni, dar nu se respectă;  

- nu este de acord ca domnul Gorea Mihai să reprezinte şi satul 
Ungheni, deoarece legea prevede un delegat sătesc;  

- orice ideie poate fi cuprinsă în programul de dezvoltare;  

- propune să nu aşteptăm şedinţa pentru a se anunţa defecţiuni la 
iluminatul public; 

-  compania judeţeană“APASERV” este unic distribuitor de apă şi 

nu se aprobă să se facă propriile servicii;  
- este de acord cu inscripţionarea maşinii dar nu se depăşeşte 

consumul de 70 l/ lună;  
- va lua de bază propunerea majorităţii pentru acordarea celor 10 lei 

pe stat de plată la secţiile de votare;  

- avem 8 hidranţi în comună, iar postul de şef al serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă este în organigramă.   

În continuare, preşedintele de şedinţă domnul Vlad Constantin 

menţionează că “nu trebuie să fim diletanţi” (să nu visăm la ceea ce nu 
putem face). Precizează că pe pe 1.06.2012 s-a semnat contractul de 

modernizare a drumului spre Săveşti în valoare de 63 miliarde lei vechi. 

Se va face licitaţie . S-a făcut propunerea pentru ca domnul Predoaia 
Vasile să facă parte din Comisia de licitaţie şi a întrunit un număr de 13 

voturi”pentru” (nu a votat persoana în cauză);  

Se supune votului deschis proiectele de hotărâre ce a fost prezentate 
şi discutate pe articole, după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a 

comunei  Răuceşti în perioada 2012 – 2016, proiect aprobat de cei 14 
consilieri prezenţi,  fără voturi „împotrivă” sau abţineri;     

2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ”, proiect aprobat de cei 14 consilieri prezenţi,  fără voturi 

„împotrivă” sau abţineri. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local  Răuceşti, în consiliile de administraţie ale unităţilor de 



învăţământ din comuna Răuceşti- la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

RĂUCEŞTI  domnul Vlad Constantin a întrunit un număr de 8 voturi 
„pentru” iar domnul Tărăboanţă Lazăr a întrunit un număr de 6 

voturi”pentru” ;  

- la LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI  domnul Bălăjel Dumitru a 
întrunit un număr de 8 voturi „pentru” iar domnul Cristescu Gheorghe a 

întrunit un număr de 6 voturi”pentru” ; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali ce 
vor participa la adunarea cetăţenească pentru alegerea delegatului sătesc 

în satul Ungheni s-a aprobat cu 12 voturi “pentru” şi două abţineri: 

domnii Trofin Dumitru şi Obreja Toader, urmând ca domnul Trofin 
Dumitru  şi Vlad Constantin să participe la adunarea pentru alegerea 

delegatului sătesc în consiliul local, pentru satul Ungheni. 

 Proiectul de hotărâre privind accesul la/ de la staţia de sortare 
Ungheni- Răuceşti de către SC BETAROM GRUP SRL a fost amânat 

pentru următoarea şedinţă. 

 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                    Vlad Constantin 
 

 

 
 

                                                               Contrasemnează: 

                                                               Secretar, 
                                                             Vasile Vieru 
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