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 Încheiat astăzi 12 aprilie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă 12 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc domnii consilieri: Augustin Ioan, 

Gherghel Petru şi Ladan Eugen. 

 Domnul Scriitoru Gheorghiţă - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 665/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de 

zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

1) Rectificarea bugetului local al comunei – proiect retras de pe ordinea de zi de către iniţiator; 

2) Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi a Ambulanţei tip B aflată în domeniul privat al Comunei Răducăneni.. 

3) Suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre referitor la aprobarea întocmirii unui studiu de 

oportunitate în vederea concesionării unor bunuri.  

4) Petiţii şi interpelări. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi, inclusiv suplimentarea ordinei de zi.    

 În continuare secretarul comunei dă citire procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local 

din data de 12 martie 2012, al cărui conţinut este aprobat în unanimitate. 

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2249/2012 al primarului comunei prin care se propune 

transmiterea în folosinţă gratuită către ISU Iaşi a ambulanţei tip B aflată în proprietatea comunei şi 

aprobarea unui contract de comodat încheiat în acest sens. Domnul primar informează plenul despre adresa 

ISU Iaşi prin care ne solicită transferul în vederea deschiderii unui punct de lucru în domeniul situaţiilor de 

urgenţă în localitatea Răducăneni. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 20.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2268/2012 al primarului comunei prin care se propune 

întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile aflate în proprietatea 

publică a comunei. Dat fiind faptul că solicitarea de concesionare a fost făcută de domnul Radu Ion care 

are şi calitatea de consilier local, secretarul comunei îl informează pe acesta şi implicit plenul, că în 

conformitate cu art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, având un interes patrimonial, dl. Radu Ion nu 

poate participa la deliberare şi la adoptarea hotărârii, drept pentru care acesta părăseşte sala de şedinţe. În 

urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi 

adoptă în unanimitate  HOTĂRÂREA NR. 21. 

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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