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 Încheiat astăzi 20 februarie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 12 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc domnii consilieri: 

Gherghelaş Benedict, Lupu Lucian şi Scriitoru Gheorghiţă. 

 Domnul Rotariu Vasile - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

123/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Rectificarea bugetului local al comunei. 

2) Numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru următoarele 3 luni. 

3) Desfiinţarea „Centrului de resurse pentru familii aflate în dificultate”. 

4) Reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 În continuare secretarul comunei dă citire procesului-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local 

din data de 30 ianuarie 2012, al cărui conţinut este aprobat în unanimitate. 

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 657/2012 al primarului comunei prin care se propune 

Consiliului Local rectificarea bugetului local pe anul 2012. Domnul primar explică de ce este necesară 

rectificarea bugetului, în speţă urmare a activităţii efectuate pentru deszăpezirea localităţilor componente 

ale comunei. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 10.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 621/2012 al primarului comunei prin care se propune numirea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru următoarele 3 luni, respectiv lunile martie, aprilie şi 

mai. Se propune şi se acceptă de către toată lumea nominalizarea domnului consilier Scriitoru Gheorghiţă, 

prin urmare se adoptă în unanimitate  HOTĂRÂREA NR. 11. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 699/2012 al primarului comunei prin care se propune 

desfiinţarea „Centrului de resurse pentru familii aflate în dificultate”, compartiment în cadrul Serviciului 

Public de Asistenţă Socială, urmare a lipsei de fonduri pentru finanţare. Consiliul local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 12. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 707/2012 al primarului comunei prin care se propune 

reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni şi se 

prezintă avizul conform emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Consiliul local aprobă proiectul 

de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 13.    

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.   
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