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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

Nr. 7567 din 15.12.2010 

PROCES – VERBAL 

 Încheiat astăzi 15.12.2010, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Răducăneni, judeţul 

Iaşi, la care participă 13, dintre cei 15, consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc următorii consilieri 

locali: Gherghelaş Benedict şi Gherghel Petru.  

Domnul consilier Dumitru Matei – preşedinte de şedinţă – prezintă ordinea de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1. Adoptarea hotărârii privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale 

Comunei Răducăneni, ca urmare a obţinerii avizului favorabil al Comisiei de Atribuire 

de Denumiri a Judeţului Iaşi; 

2. Adoptarea hotărârii privind atribuirea denumirii Biblioteca „Radu Rosetti” - Bibliotecii 

Comunale Răducăneni, ca urmare a obţinerii avizului favorabil al Comisiei de Atribuire 

de Denumiri a Judeţului Iaşi; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei 

Răducăneni şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – 

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, a terenului în suprafaţă de 2.933 

m.p. situat în intravilanul satului Răducăneni (T 81/P 3490, P 3490/1) în domeniul 

public al  Statului Român şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – 

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini potrivit căruia se vor vinde, 

prin licitaţie publică, două  imobile  - corp clădire C1, corp clădire C2 – şi terenul aferent 

acestora   în suprafaţă de 3062,23 metri pătraţi, proprietate privată a comunei 

Răducăneni, judeţul Iaşi, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 94;  

6. Diverse.  

 

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 

Se trece la ordinea de zi. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, în urma obţinerii, de la Comisia de Atribuire de 

Denumiri a Judeţului Iaşi, a avizului favorabil privind atribuirea de denumiri de străzi în satele 

componente ale Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, Consiliul Local adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 58. 

În urma obţinerii, de la Comisia de Atribuire de Denumiri a Judeţului Iaşi, a avizului favorabil 

privind atribuirea denumirii „Radu Rosetti” – Bibliotecii Comunale Răducăneni, judeţul Iaşi, Consiliul 

Local adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA nr. 59. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7361/2010 al primarului comunei prin care propune 

rectificarea bugetului local pentru anul în curs. 

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 60. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7197/2010 al primarului comunei prin care propune 

aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Răducăneni, şi din administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, a terenului în 

suprafaţă de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului Răducăneni (T 81/P 3490, P 3490/1), în domeniul 

public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul 

Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi  

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 61. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7229/2010 al primarului comunei prin care propune 

aprobarea Caietului de sarcini potrivit căruia se vor vinde, prin licitaţie publică, două imobile – C1 şi 

C2 – şi terenul aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 m.p.,  aflate în domeniul privat la comunei 

Răducăneni. 

Consiliul Local aprobă proiectul aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA nr. 62. 

La discuţii diverse: 

În urma discuţiilor pe tema continuării sau nu, în anul 2011, a asigurării pazei, la nivelul 

comunei Răducăneni, de către o societate specializată de pază şi protecţie, domnul primar ing. Neculai 

Botezatu roagă Consiliul Local să ia o hotărâre în acest sens. 

În urma procedurii de vot deschis, se constată următoarea situaţie: 

- 11 voturi „pentru” continuarea , în anul 2011, a asigurării pazei la nivelul comunei 

Răducăneni, de către o societate specializată de pază şi protecţie; 

- 1 (unu) vot „împotrivă” – Lupu Lucian - Daniel; 

- 1 (unu) „abţinere”  – Drăgan Vasilică. 

Nu mai sunt propuneri. 

Domnul preşedinte declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, 

DUMITRU MATEI 

 

                                                                                                           Secretar comună, 

                                                                                                                        Viorica – Ecaterina Huivan 


