
Pagina 1 din 2 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 4756/RG din 22.07.2016 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 
 Încheiat astăzi 22 iulie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni la care participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul Roca 
Ioan.    
 Domnul Alupoaei Mihai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 826/2016 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe 
care o supune spre aprobare plenului: 

Proiect de hotărâre:  
 1. Împuternicirea domnului Ilie Viorel – Primarul Comunei Răducăneni, ca reprezentant legal al 
comunei, membră în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului”, să facă parte 

din structurile decizionale ale asociației și să semneze documentele elaborate în cadrul acestor structuri 
în numele Comunei 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.  
 Secretarul comunei informează plenul că prin notificarea primită de la Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, ni se comunică faptul că Strategia de Dezvoltare Locală depusă de Asociația GAL a 

fost declarată eligibilă, iar caracterul urgent al ședinței extraordinare este dat de necesitatea urgentă de a 
împuternici reprezentanții legali în cadrul GAL urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie a.c. Se mai 

face mențiunea că în urma hotărârii pentru împuternicirea reprezentatului legal în cadrul GAL se va 
introduce acțiune în instanță pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statului ale GAL-ului, ca 
ulterior să se poată continua cu demersurile necesare în vederea accesării de fonduri pentru diferite 

investiții.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4537/RG/2016 al primarului comunei prin care se propune 

împuternicirea primarului comunei pentru a reprezenta comuna în structurile decizionale ale GAL. 
Domnul Radu Ion, invocând prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, afirmă 

că, la propunerea consilierilor locali, o altă persoană poate reprezenta comuna în cadrul GAL-ului și că 

nu este obligatoriu ca primarul comunei să fie această persoană. Secretarul comunei afirmă că 
propunerea consilierilor trebuie materializată într-un proiect de hotărâre care să fie supus aprobării 

plenului. Domnul Botezatu Neculai propune suspendarea ședinței cu 30 de minute în vederea redactării 
unui proiect de hotărâre, propunere acceptată de 9 dintre cei 14 consilieri prezenți. Președintele de 
ședință suspendă ședința.  

La reluarea ședinței se constată că domul Vlase Ioan lipsește, dar cu 13 consilieri prezenți se 
îndeplinește cvorumul necesar pentru adoptarea unei hotărâri.  

Se constată depunerea proiectului de hotărâre cu nr. 4744/RG/2016 inițiat de un grup de 9 
consilieri, respectiv Botezatu Georgel, Botezatu Neculai, Cașcaval Ștefan, Chiciuc Neculai, Gherghel 
Petru, Encuț Emil, Radu Ciprian, Radu Ion și Lupu Marcel, prin care se propune împuternicirea unui 

consilier local pentru a reprezenta comuna în cadrul GAL-ului. Se supune la vot suplimentarea ordinii 
de zi cu noul proiect de hotărâre, suplimentare aprobată cu 9 voturi „pentru”.      

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4537/RG/2016 al primarului comunei prin care se 
propune adoptarea unei hotărâri pentru împuternicirea primarului comunei pentru a reprezenta comuna 
în structurile decizionale ale GAL. Cu doar 4 voturi „pentru” proiectul de hotărâre este respins.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 4744/RG/2016, inițiat de un grup de 9 consilieri locali, 
prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru împuternicirea unui consilier local pentru a 

reprezenta comuna în structurile decizionale ale GAL. Domnul Botezatu Neculai îl propune pe domnul 
Cașcaval Ștefan. Cum nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot deschis împuternicirea domnului 
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consilier local Cașcaval Ștefan, iar cu 9 voturi „pentru”, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre şi 

adoptă HOTĂRÂREA NR. 34. 

 
      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 local,   

 

                            ALUPOAEI MIHAI                               
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