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   CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 03 august 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.  

 Domnul Ion Ailieseii - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1465/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Însuşirea unor documente aprobate în cadrul şedinţei din 25.05.2012 a Adunării Generale a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate - ADIS Iaşi.  

2) Desemnarea Primarului Comunei Răducăneni – dl. Mihai Irimia ca reprezentant al Comunei Răducăneni 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate – A.D.I.S. Iaşi, 

precum şi mandatarea acestuia de a semna documentele în cadrul şedinţelor Adunării Generale A.D.I.S. 

3) Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de Administraţie al 

Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.    

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5347/2012 al primarului comunei prin care se propune 

însuşirea unor documente aprobate în cadrul Adunării Generale a ADIS din data de 25.05.2012. Consiliul 

local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 

31.  
 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5362/2012 al primarului comunei prin care se propune 

desemnarea d-lui Primar Mihai Irimia ca reprezentant al Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a 

ADIS, mandatarea acestuia de a semna documentele în cadrul şedinţelor adunării generale, aprobarea 

Actului adiţional nr. 1 la Documentul de poziţie şi mandatarea primarului în funcţie de a semna pentru 

Comuna Răducăneni actul adiţional. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 32.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5229/2012 al primarului comunei prin care se propune 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Răducăneni în Consiliul de Administraţie al Liceului 

Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni. Se precizează că în conformitate cu Legea educaţiei nr. 1/2011, 

numărul reprezentanţilor trebuie să fie de 3 consilieri locali şi se fac următoarele nominalizări: Ailieseii 

Ion, Encuţ Emil, Slădaru Dorin, Carp Liliana şi Neculai Botezatu. Ultimii doi nominalizaţi, respectiv Carp 

Liliana şi Botezatu Neculai nu doresc să facă parte din consiliul de administraţie. Prin urmare, consiliul 

local aprobă în unanimitate ca domnii consilieri locali Ailieseii Ion, Encuţ Emil şi Slădaru Dorin să facă 

parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni şi adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 33.      
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,   

 

                                                 ION AIIESEII 

 

 

 
                                                                                                                                       Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  


