
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 

privind schimbarea din funcție a Viceprimarului Comunei Răducăneni   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 aprilie 2015; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive însușită prin semnătură de un grup de 8 consilieri locali ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni, înregistrată sub numărul 1859/RG/2015, prin care se propune schimbarea din 

funcție a viceprimarului Comunei Răducăneni, respectiv a domnului Gherghelaș Benedict; 

- proiectul de hotărâre, inițiat de același grup de consilieri locali, înregistrat sub nr. 1859/RG/2015; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 

2233/RG/2015  şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2128/RG/2015; 

- rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal întocmit de către Comisia de validare constituită 

prin Hotărârea nr. 1 din 23.06.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

 În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (4) coroborat cu art. 45, alin. (5) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 57, alin. (4) și al art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art. 1 - Se aprobă schimbarea din funcție a Viceprimarului Comunei Răducăneni, domnul 

consilier local Gherghelaș Benedict. 

Art. 2 – Se declară vacantă funcția de Viceprimar al Comunei Răducăneni. 

Art. 3 – Începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, art. 1 din Hotărârea nr. 26 din 

27.06.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind alegerea Viceprimarului Comunei 

Răducăneni se abrogă.    

 Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre domnului Gherghelaș Benedict, 

Compartimentului Contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 30 aprilie 2015. 

 
 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                Consilier local,                                            

 

                                         DAN EUGEN LADAN    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”, fiind prezenți la ședință toți cei 15 consilieri locali 

aflați în funcție ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni. 


