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 Încheiat astăzi 15 iunie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă 13 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsesc domnii consilieri: Gherghelaş 

Benedict şi Lupu Lucian. 

 Domnul Scriitoru Gheorghiţă - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1162/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de 

zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

1) Rectificarea bugetului local al comunei; 

precum şi suplimentarea ordinei de zi cu   

2) Transmiterea în folosinţă gratuită către ISU Iaşi a unui spaţiu în vederea deschiderii unui punct de lucru. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi cu cele două proiecte de hotărâri.    

 Se trece la ordinea de zi.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3830/2012 al primarului comunei prin care se propune 

rectificarea bugetului local în vederea efectuării plăţilor ocazionate de organizarea alegerilor locale din 

data de 10.06.2012. Consiliul local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 24.  

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3884/2012 al primarului comunei prin care se propune 

transmiterea în folosinţă gratuită către ISU Iaşi a spaţiului aflat la parterul blocului B 1-3, sc. A, în vederea 

deschiderii unui punct de lucru specific în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi încheierea unui 

contract de comodat în acest sens. Se propune şi ca plata utilităţilor aferente spaţiului să fie suportată din 

bugetul local atât timp cât punctul de lucru va funcţiona. În urma procedurii de vot deschis, cu 10 voturi 

„pentru”, 2 „împotrivă” (Gherghel Petru şi Ladan Eugen) şi 1 „abţinere” (Scriitoru Gheorghiţă), 

proiectul de hotărâre este aprobat aşa cum a fost prezentat, iar consiliul local adoptă cu 2/3 

HOTĂRÂREA NR. 25.   
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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