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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 678 din 10.02.2015 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 10 februarie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul Botezatu 

Neculai.  

 Domnul Ladan Eugen - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 113/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 

care o supune spre aprobare plenului: 

a) adoptarea bugetului local pentru anul 2015 și aprobarea utilizării sumei de 1.350,00 mii lei 

din disponibilul bugetului local înregistrat la finele anului 2014 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute 

la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2015;  

b) aprobarea Planului  investiţiilor pentru anul 2015  în Comuna Răducăneni. 

 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 nr. 525/RG/2015 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2015, precum și proiectul de hotărâre nr. 

604/RG/2015 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2015. Se procedează în acest mod 

deoarece, practic, proiectul privind planul de investiții este inclus în bugetul propus pentru anul 2015.   

Dl Radu Ion propune ca, în eventualitatea unei rectificări bugetare în timpul anului, să se aloce o 

sumă și pentru continuarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă Răducăneni. 

Dl. Lupu Marcel afirmă că banii pentru repararea drumului DC 66A au fost alocați de anul 

trecut și dorește ca anul acesta să se aloce alți bani pentru repararea/reabilitarea unui drum din satul 

Răducăneni, amintind în acest sens starea deplorabilă a drumului spre cimitirul catolic. 

Dl. Ilie Viorel afirmă că banii pentru repararea drumului DC 66A puteau fi retrași de trezorerie 

la sfârșitul anului și s-a făcut un efort pentru a-i păstra pentru anul în curs. 

Dl. Fechete Claudiu: 

- afirmă că sunt drumuri pe care nu s-a așternut nici măcar o roabă de balast pentru întreținere și că 

toate drumurile din comună suferă din acest punct de vedere și de aceea propune să se înceapă lucrări 

noi de betonare atunci când vor fi bani suficienți, momentan fiind necesare lucrări de întreținere și 

reparații curente. 

- afirmă că suma alocată pentru betonarea drumului de la Bohotin i se pare foarte mare, ar trebuie făcute 

niște calcule. 

 Dl. Primar informează plenul că banii prevăzuți pentru investiții nu pot fi folosiți în nici un alt 

scop, destinația lor este strict pentru finanțarea investițiilor. Dacă nu se folosesc pentru investiții, banii 

vor rămâne blocați.      

 D-na Codrianu Coca întreabă dacă veniturile provenite din activitatea de la piață pot fi 

repartizate în alt scop, dat fiind faptul că nu sunt fonduri pentru plata burselor de merit pentru elevi, 

burse acordate de către consiliul local. Domnul contabil Dumitru Claudiu răspunde că aceste venituri 

pot fi folosite doar pentru a finanța activitatea de la piață, din păcate.  

 Dl. Encuț Emil propune ca din banii alocați pentru achiziția utilajului de împrăștiat material 

antiderapant să se folosească o sumă pentru reperarea și amenajarea monumentului și a parcului din 

centru, urmând ca achiziția utilajului să se facă mai târziu, dacă va fi rectificarea bugetară. Dl. primar 

reamintește faptul că banii pentru investiții pot fi utilizați doar pentru investiții. 

 Dl. Radu Ion propune ca din comisia de recepție a lucrărilor de betonare a drumului de la 

Bohotin să facă parte domnul Petrea Valentin și domnul Fechete Claudiu.  
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 După epuizarea discuțiilor pe marginea proiectelor de hotărâre se trece la procedura de vot 

deschis. 

 Domnul președinte de ședință Ladan Eugen supune votului proiectele de hotărâre așa cum au 

fost propuse de inițiator.  

 Cu 12 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (domnul Ladan Eugen și doamna Axinte 

Petronela), consiliul local aprobă proiectele de hotărâre așa cum au fost propuse și adoptă: 

1. HOTÂRĂREA NR. 8 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2015 și pentru aprobarea 

utilizării sumei de 1.350,00 mii lei din disponibilul bugetului local înregistrat la finele anului 2014 

pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe 

anul 2015; 

2. HOTĂRÂREA NR. 9 pentru aprobarea Planului  investiţiilor pentru anul 2015  în Comuna 

Răducăneni. 

În finalul ședinței domnul Petrea Valentin propune domnului primar organizarea unei zile a 

curățeniei în comună, activitate în care să fie implicați elevi, funcționari, voluntari etc.   

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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                                                 Consilier local,   

 

                                           DAN EUGEN LADAN 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                            

 
                                                                                                                                        Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                    Bumbaru Cătălin  

 


