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Nr. 4067/RG din 05.07.2013 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 05 iulie 2013 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc: Fechete Claudiu și Lupu Marcel.    

 Domnul Botezatu Neculai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 665/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) rectificarea bugetului local al comunei;   

2) aprobare proiecte tehnice și indicatori tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții: 

a) „Reabilitare străzi în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași, Strada Spital – 

L=0,530 km, Strada Biserica Catolică – L=0,275 km”; 

b) „Reabilitare prin betonare drumuri sătești DS 725, DS 634 și DS 1509 în localitatea Răducăneni, 

județul Iași”; 

3) numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru următoarele 3 luni, 

respectiv lunile august, septembrie și octombrie. 

  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. 4022/RG/2013 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei. Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 32. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4017/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea proiectelor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivele de investiții „Reabilitare străzi în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași, 

Strada Spital – L=0,530 km, Strada Biserica Catolică – L=0,275 km” și „Reabilitare prin betonare 

drumuri sătești DS 725, DS 634 și DS 1509 în localitatea Răducăneni, județul Iași”. După expunerea 

domnului primar și prezentarea detaliilor pentru cele două obiective de investiții,  Consiliul Local aprobă 

proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 33.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4018/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

următoarele 3 luni, respectiv lunile august, septembrie și octombrie. După nominalizare doamnei consilier 

Carp Liliana și votul „pentru” în unanimitate, Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA NR. 34.  

 Menționăm că la ședință a participat și familia Martinaș Sorin care, în calitate de chiriași intr-o 

locuință socială aflată la ultimul etaj al blocului B3, scara C, solicită sprijinul în vederea reparării urgente a 

acoperișului blocului, ploaia distrugând practic apartamentul. Se propune și se acceptă în unanimitate ca în 

urma întocmirii unui deviz cu necesarul de materiale, plenul Consiliului Local să găsească modalitatea de 

finanțare a lucrărilor.  

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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