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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 481 din 28.01.2013 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 27 ianuarie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă  14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește motivat domnul Ion Ailieseii.  

 Doamna Coca Codrianu - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

270/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

a) ratificarea Dispoziției nr. 1908/17.12.2013 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea 

bugetului local;   

b) adoptarea bugetului local al Comunei Răducăneni pentru anul 2014; 

c) aprobarea planului investițiilor pentru anul 2014; 

d) organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni pentru 

anul școlar 2014 – 2015; 

f) aprobarea planului de lucrări care urmează a fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

g) aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei 

Răducăneni în anul 2014; 

h) alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Răducăneni pentru următoarele trei luni; 

  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. 190/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru ratificarea Dispoziţiilor Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1908/2013 

privind rectificarea bugetului local. După explicarea rectificării efectuate de către dl. Dumitru Claudiu – 

referent în cadrul Compartimentului contabilitate, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 1.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 8320/RG/2013, actualizat, al primarului comunei prin care 

se propune adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2014. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 2. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 367/RG2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2014 în Comuna Răducăneni. 

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

HOTĂRÂREA NR. 3. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 189/RG2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2014 – 2015. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 4. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 278/RG/2014 al viceprimarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 2014 de către 

beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 5. 

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 277/RG/2014 al viceprimarul comunei  prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea 

localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2014. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 6. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 191/RG/2014 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru următoarele 3 luni, respectiv pentru lunile februarie, martie și aprilie ale anului 2014. 

După nominalizarea d-lui consilier local Encuț Emil și votul plenului, Consiliul Local aprobă şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 7. 

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,   

 

                                            COCA CODRIANU 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


