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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 8537/RG din 09.12.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 9 decembrie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni la care participă toți cei 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Livia 

Panțiru și Marcel Lupu.      
 Domnul Dumitru Aruștei - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 
Dispoziţia nr. 1425/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine 

de zi pe care o supune spre aprobare plenului: 
Proiecte de hotărâre:  

1. Instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna 
Răducăneni, județul Iași”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Programul național de dezvoltare locală;  

 
2. Aprobarea utilizării fondului de rezervă aflat la dispoziția consiliului local, precum și pentru 

rectificarea bugetului local. 
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 cu nr. 8490/RG/2016 al primarului comunei prin care se 

propune instrumentarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, 
comuna Răducăneni, județul Iași”. Se informează plenul că prin adresa cu nr. 45668/2016, Direcția 

generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul MDRAP ne comunică faptul că cererea 
noastră privind finanțarea obiectivului menționat a fost aprobată, iar în vederea semnării contractului de 
finanțare, consiliul local aprobă documentația tehnico-economică, precum și cofinanțarea cheltuielilor 

neeligibile. În urma procedurii de vot deschis, consiliul local aprobă proiectul de hotărâre așa cum a 
fost prezentat și în unanimitate adoptă HOTĂRÂREA NR. 55.    

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8510/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune aprobarea utilizării fondului de rezervă aflat la dispoziția consiliului local în cuantum de 
12.200 lei pentru plata parțială a serviciilor contractate în vederea actualizării studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul ,Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Răducăneni, județul 
Iași”, precum și rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2016. Domnul primar informează 

plenul că actualizarea studiului de fezabilitate s-a făcut în baza unui contract de servicii semnat de 
fostul primar, iar studiul actualizat dorește să-l depună în vedere obținerii de fonduri europene.  

Dl. Botezatu Neculai întreabă ce valoare are contractul, iar domnul primar îi răspunde că 

valoarea este de 27.000 lei din care s-a plătit suma de 12.000. 
Dl. Gherghel Petru afirmă că nu s-a știut de această sumă aflată la dispoziția consiliului local, 

iar dacă s-ar fi știut s-ar fi alocat 10.000 de lei pentru realizarea rețelei de canalizare pe drumul betonat 
în satul Bohotin. 

Dl. Radu Ion propune ca fondul de rezervă aflat la dispoziția consiliului să fie utilizat pentru 

repararea drumului ce leagă satul Răducăneni de satul Roșu, sau să fie efectuată canalizarea pe drumul 
betonat din Bohotin. 

Se supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei, respectiv utilizarea 
fondului pentru plata actualizării studiului de fezabilitate, iar cu doar 5 voturi „pentru”, respectiv 
Aruștei Dumitru, Lupu Reomaltu, Vlase Ioan, Alupoaei Mihai și Cașcaval Ștefan, propunerea este 

respinsă. 
Se supune la vot același art. 1 cu propunerea d-lui Radu Ion ca fondul să fie utilizat pentru 

repararea drumului Răducăneni – Roșu. Cu 8 voturi „pentru”, respectiv ceilalți consilieri prezenți care 
nu au fost de acord cu propunerea d-lui primar, propunerea d-lui Radu Ion este acceptată și aprobată.  
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 Prin urmare, proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă aflat la dispoziția 

consiliului local, precum și pentru rectificarea bugetului local, modificat cu propunerea/amendamentul 
d-lui consilier Radu Ion este aprobat cu 8 voturi „pentru”, sens în care se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

56.  

      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,   

 

                            ARUȘTEI DUMITRU                              
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