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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 2234/RG din 30.04.2015 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 30 aprilie 2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.   

 Domnul Ladan Eugen - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 474/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre: 

1. încheierea unui acord de parteneriat în vederea depunerii Strategiei de Dezvoltare Locală cu 

finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, proiect inițiat de primarul 

comunei  

2. schimbarea din funcție a Viceprimarului Comunei Răducăneni,  proiect inițiat de un grup de 8 

consilieri locali; 

3. numirea președintelui de ședință al consiliului local pentru următoarele 3 luni, proiect inițiat 

de primarul comunei; 

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. 2032/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru încheierea unui acord de parteneriat cu comunele vecine, respectiv 

Grozești, Gorban, Moșna și Cozmești, în vederea depunerii Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 16.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1859/RG/2015 inițiat de un număr de 8 consilieri locali, 

respectiv Ladan Eugen, Fechete Claudiu, Aruștei Dumitru, Lupu Marcel, Codrianu Coca, Botezatu 

Neculai, Radu Ion și Axinte Petronela, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru schimbarea 

din funcție a viceprimarului comunei, domnul consilier local Gherghelaș Benedict. Secretarul comunei 

prezintă plenului procedura legală de urmat, faptul că votul va fi secret, că rezultatul votului va fi 

validat de către comisia de validare constituită prin hotărârea consiliului local și că pentru schimbare 

este necesar un număr de 8 voturi „pentru”. După încheierea votului, doamna consilier local Carp 

Liliana, președinte al Comisiei de validare, dă citire procesului-verbal încheiat în urma numărării 

voturilor și se constată că au fost 8 voturi pentru schimbarea din funcție a viceprimarului și 7 voturi 

împotrivă. Prin urmare, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă 

în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 17. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 1915/RG/2015 al primarului comunei prin care se 

propune adoptarea unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al consiliului local pentru 

următoarele 3 luni, respectiv pentru lunile mai, iunie și iulie ale anului 2015. După nominalizarea d-lui 

consilier local Lupu Marcel și votul plenului, Consiliul Local aprobă şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 18. 

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

 Dl. Encuț Emil: 

-  supune atenție plenului situația drumurilor din comună și în particular un drum din satul Roșu care 

este practic impracticabil; 

- afirmă că taxa de salubrizare este plătită și de locuitorii din zona Trestiana, zonă în care nu există nici 

măcar un container pentru colectarea deșeurilor menajere și practic, oamenii din zonă nu beneficiază de 

un serviciu public pe care îl plătesc.  

 Dl. Petrea Valentin amintește domnului primar că, în vederea organizării manifestărilor cu 

ocazia hramului din satul Bohotin pe 21 mai a.c., ar trebui amenajat și curățat spațiul destinat în acest 

scop. 
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Dl. Radu Ion mulțumește domnului Gherghelaș Benedict pentru activitatea în funcția de 

viceprimar dar, afirmă dumnealui, că în foarte multe situații acesta a fost depășit de probleme și că nu a 

știut cum să le rezolve.      

 

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,   

 

                                          DAN EUGEN LADAN 
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