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 Încheiat astăzi 23 iunie 2012 în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă toţi cei 15 consilieri locali declaraţi aleşi la alegerile din data de 10 iunie 2012.  

 Şedinţa este deschisă de secretarul comunei care o prezintă pe d-na Corina Arnăutu – 

reprezentantul Prefectului judeţului Iaşi, nominalizată prin Ordinul nr. 321/2012 de convocare a consiliului 

local. D-na Arnăutu prezintă ordinul amintit şi îi invită pe d-ul Neculai Botezatu – decanul de vârstă 

precum şi pe cei mai tineri consilieri, doamnele Coca Codrianu şi Petronela Axinte să preia conducerea 

şedinţei.  

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi:  

1. Alegerea comisiei de validare; 

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

3. Depunerea jurământului de către consilieri; 

4. Alegerea preşedintelui de şedinţă de pentru următoarele 3 luni; 

5. Prezentarea rezultatului alegerii Primarului Comunei Răducăneni; 

6. Depunerea jurământului de către primar.  

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.  

Se propune şi se acceptă ca numărul membrilor comisiei de validare să fie de 3. Propunerile pentru 

componenţa comisiei sunt: Carp Liliana, Codrianu Coca şi Encuţ Emil. Se supune la vot fiecare dintre cele 

3 propuneri şi în unanimitate se adoptă HOTĂRÂREA NR. 1. 

După analiza dosarelor, se prezintă procesul-verbal al comisiei de validare din care rezultă că toţi 

cei 15 consilieri au fost validaţi. Se supune la vot validarea fiecărui consilier în parte, validări aprobate în 

unanimitate şi în final, tot în unanimitate se adoptă HOTĂRÂREA NR. 2. 

Se trece la depunerea jurământului stabilit de lege. Secretarul comunei dă citire jurământului, iar 

toţi cei 15 consilieri au rostit cuvântul „jur” având mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie.  

Preşedintele de şedinţă declară consiliul local legal constituit şi se adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 3 

Se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni. La propunerea d-lui 

Botezatu ca rotaţia la conducerea şedinţelor să se facă în ordine alfabetică, se propune şi se acceptă în 

unanimitate ca d-ul Ion Ailieseii, fiind primul în ordine alfabetică, să conducă şedinţele în primele 3 luni 

ale actualului mandat. Se adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 4. Din acest moment, d-l Ailieseii Ion 

preia conducerea şedinţei. 

În continuare, secretarul comunei dă citire Sentinţei civile nr. 281/15.06.2012 a Judecătoriei 

Răducăneni prin care se validează alegerea în funcţia de Primar al Comunei Răducăneni a domnului Irimia 

Mihai din partea Alianţei de Centru Dreapta PNL-PC. După depunerea şi semnarea jurământului, primarul 

ales este declarat învestit în funcţie.  

Au loc diverse luări de cuvânt.     

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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