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Nr. 2454/RG  din 29.04.2014 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 aprilie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește motivat domnul consilier Radu 

Ion.   

 Domnul Emil Encuț - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

699/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

a) rectificarea bugetului local;   

b) modificarea și completarea H.C.L. nr. 48/2012 – reglementări Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență; 

c) numirea președintelui de ședință al consiliului local pentru următoarele 3 luni; 

II. Petiții și interpelări 

 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 nr. 2349/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru rectificarea bugetului local al comunei. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 12. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 2196/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 13. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 2350/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru alegerea/numirea preşedintelui de şedinţă al consiliului local pentru 

următoarele de 3 luni, respectiv pentru lunile mai, iunie şi iulie ale anului 2014. După nominalizarea 

domnului consilier Fechete Claudiu, Consiliul Local aprobă în unanimitate numirea acestuia și adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 14. 
Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Dl. Petrea Valentin întreabă dacă într-adevăr comuna mai are restanțe de achitat către sc Telechi srl 

pentru lucrări efectuate în anul 2013 pentru întreținerea drumurilor sătești și propune achitarea acestora 

pentru a se putea efectua în continuare lucrări de reparații și întreținere a drumurilor; 

Dl Botezatu Neculai solicită sprijin pentru asigurarea serviciului de pază la liceu pe perioada 

concediilor de odihnă ale angajaților liceului: 

Dl. Ladan Eugen constată lipsa unor panouri speciale pentru afișaj stradal, problemă reluată de mai 

multe ori, lipsă resimțită mai ales cu ocazia scrutinurilor electorale; 

Dl. Ilie Viorel solicită ca lucrările de înfrumusețare a comunei să continue, mai ales centrul 

comunei inclusiv prin achiziția și plantarea de flori, arbuști, etc.  

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.   

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                               Consilier local,   
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