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 Încheiat astăzi 27 iunie 2012 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.  

 Domnul Ailieseii Ion - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1248/2012 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Alegerea viceprimarului comunei; 

2) Stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local precum şi componenţa acestora; 

3) Ratificarea dispoziţiilor cu nr. 1005/2012 şi cu nr. 1160/2012 privind rectificarea bugetului local.  

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.     

 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Secretarul comunei prezintă modelul buletinului de vot 

pentru alegerea viceprimarului, model aprobat în unanimitate şi propune plenului ca propunerile să se facă 

pe grupuri de consilieri. Se fac următoarele propuneri:  

- din partea Alianţei PNL-PC, dl. Petrea Valentin îl propune pe dl. Gherghelaş Benedict; 

- din partea PSD, dl. Fechete Claudiu îl propune pe dl. Botezatu Neculai; 

- din partea PDL nu se face nicio propunere; 

-  din partea PP-DD, dl. Ladan Eugen îl propune pe dl. Radu Ion. 

 Se propune o pauză pentru ca secretarul comunei să completeze buletinele de vot conform 

propunerilor făcute. După completare se procedează la vot secret în ordine alfabetică. După încheierea 

procedurii, comisia de validare  se retrage pentru constatarea rezultatului votării şi încheierea procesului – 

verbal. D-na Carp Liliana, preşedintele comisiei de validare citeşte procesul verbal prin care se constatată 

următoarele: dl. Gherghelaş Benedict – 12 voturi, dl. Neculai Botezatu – 3 voturi, dl. Radu Ion – 0 voturi. 

În continuare secretarul comunei dă citire proiectului de hotărâre privind alegerea d-lui Gherghelaş 

Benedict în funcţia de viceprimar al comunei. Consiliul local aprobă şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 26.  
 Se trece la al doilea punct pe ordine de zi, se propune şi se acceptă în unanimitate ca numărul 

comisiilor de specialitate să fie tot de 3 ca în mandatele trecute şi ca fiecare grup de consilieri să facă 

propunerile nominale pentru fiecare comisie. În urma propunerilor, rezultă situaţia în care atât domnul 

Marcel Lupu cât şi domnul Ioan Radu doresc în comisia de buget finanţe. Cum ambii fac parte din grupuri 

cu acelaşi număr de consilieri, locul în comisie se supune votului plenului. Cu 8 voturi pentru, domnul 

Marcel Lupu este acceptat să facă parte din comisia amintită, urmând ca dl. Radu Ion să facă parte din 

comisia de învăţământ. În urma definitivării propunerilor, secretarul comunei supune la vot proiectul de 

hotărâre privind comisiile de specialitate şi componenţa acestora după cum urmează: 

A. Comisia economică, buget-finanţe, administrare domeniu public şi privat, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură:  

             1. Carp Liliana 

             2. Ailieseii Ion  

             3. Botezatu Neculai  

             4. Codrianu Coca  

             5. Lupu Marcel  

B. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, mediu, protecţie socială, 

protecţie copii:  

             1. Petrea Valentin  

             2. Gherghelaş Benedict 

             3. Fechete Claudiu Florinel  

             4. Aruştei Dumitru  

             5. Encuţ Emil  

 



 

C. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, tineret şi sport:  

             1. Slădaru Dorin  

             2. Caşcaval Ştefan 

             3. Axinte Petronela  

             4. Ladan Dan Eugen   

             5. Radu Ion  

Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 27. 

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4086/2012 al 

primarului comunei privind ratificarea celor două dispoziţii pentru rectificarea bugetului local. Dl. primar 

explică plenului în ce a constat rectificarea bugetului local, prezentând şi adresele de la Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a judeţului Iaşi în baza cărora s-a rectificat bugetul. Consiliul Local aprobă proiectul de 

hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 28.  

În continuare  au loc discuţii diverse legate de starea actuală a comunei precum şi propuneri pentru 

viitor. Concluzia unanim acceptată este ca întregul consiliul local să facă o echipă care să conlucreze în 

folosul comunei şi a locuitorilor.  

  

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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