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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 178/RG din 13.01.2017 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 13 ianuarie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni la care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Gherghel Petru 

și Vlase Ioan.      
 Domnul Dumitru Aruștei - preşedintele de şedinţă, prezintă ordinea de zi, stabilită prin 
Dispoziţia nr. 81/2017 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de 

zi pe care o supune spre aprobare plenului: 
 Proiect de hotărâre: aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 364.411,64 lei 

înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016, din disponibilul bugetului local. 
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. 137/RG/2017 al primarului comunei prin care se 
propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 364.411,64 lei înregistrat la secțiunea 
de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016, din disponibilul bugetului local. Domnul Dumitru 

Claudiu, consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate, explică în plen în ce constă proiectul de 
hotărâre, mai exact că deficitul care trebuie acoperit este suma cheltuită conform planului de investiții 
pe 2016, aprobat în bugetul local pe 2016.  

Domnul Radu Ion solicită prezentarea în detaliu a modului în care au fost cheltuiți banii. 
Domnul Dumitru Claudiu prezintă, pe scurt, datele solicitate.  

În urma procedurii de vot deschis, cu 12 voturi „pentru” și 1 „abținere” (Radu Ion), consiliul 
local aprobă proiectul așa cum a fost prezentat și adoptă HOTĂRÂREA NR. 1.    
      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.   
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