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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
Nr. 8412/RG din 08.12.2017 

P R O C E S – V E R B A L 

 
 Încheiat astăzi 8 decembrie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.       

 Doamna Liliana Carp - preşedintele de şedinţă, prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1040/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

 Proiect de hotărâre: aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor 

aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018. 

Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al ultimei şedinţe, proces – verbal al 

cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la ordinea de zi.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7013/RG/2017 al primarului comunei, proiect discutat și în 

ședința ordinară din data de 27 noiembrie 2017,  prin care se propune aprobarea taxelor şi impozitelor 

locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018.  

Secretarul comunei anunță plenul că domnul primar nu poate participa la ședință fiind plecat în 

capitală pentru semnarea unor contracte de finanțare și propune, ca procedură, citirea pe anexe a proiectului 

de hotărâre și doar a modificărilor propuse față de anul 2017.   

Domnul Radu Ion afirmă că se știe proiectul de hotărâre de la ședința ordinară din data de 27 

noiembrie a.c. și propune direct, fără a mai fi discutat proiectul pentru anul 2018, ca nivelul taxelor să 

rămână același ca în anul 2017.  

Domnul Botezatu Neculai propune, pe lângă menținerea nivelului taxelor ca în anul 2017 și 

anularea/scoaterea unor taxe speciale instituite de consiliul local, respectiv 3 taxe destinate Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență și o taxă pentru poliția locală.  

Doamna Liliana Carp constată că de fapt sunt trei propuneri pe masa consilierilor: 1. cea a d-lui 

Botezatu Neculai cu anularea unor taxe, 2. cea a d-lui Radu Ion ca taxele să rămână la nivelul anului 2017 și 

3. cea a d-lui primar, respectiv proiectul de hotărâre inițiat. 

Se procedează la vot deschis pentru fiecare dintre cele trei propuneri. 

Propunerea d-lui Botezatu Neculai obține 7 voturi „pentru” (Radu Ion, Radu Ciprian, Botezatu 

Neculai, Roca Ioan, Chiciuc Neculai, Lupu Marcel și Encuț Emil), voturi insuficiente pentru anularea 

taxelor (necesare 8 voturi „pentru”). 

Propunerea d-lui Radu Ion obține tot 7 voturi „pentru” (Radu Ion, Radu Ciprian, Botezatu Neculai, 

Roca Ioan, Chiciuc Neculai, Lupu Marcel și Encuț Emil), prin urmare propunerea este respinsă. 

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei obține 8 voturi „pentru” (Carp Liliana, Aruștei 

Dumitru, Vlase Ioan, Alupoaei Mihai, Lupu Reomaltu, Panțiru Livia, Botezatu Georgel și Cașcaval Ștefan). 

 Prin urmare, cu votul majorității celor în funcție, consiliul local aprobă proiectul așa cum a fost 

prezentat și adoptă HOTĂRÂREA NR. 67.    

      Nefiind alte subiecte pe ordinea de zi şi nici alte propuneri ale consilierilor locali, preşedintele de 

şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

Precizăm că înregistrarea video a ședinței poate fi vizionată pe site-ul 

www.comunaraducaneni.ro , secțiunea hotărâri adoptate, luna decembrie 2017. 
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