
Pagina 1 din 2 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 3919/RG din 28.06.2013 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 28 iunie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care 

participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește doamna consilier Coca Codrianu.    

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

nr. 648/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) aprobarea întocmirii  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile,  

proprietate publică a comunei; 

2) aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor 

sociale din Comuna Răducăneni;     

3) aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe sociale,  aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și aprobarea 

constituirii Comisiei de soluționare a contestațiilor; 

4) înființarea Poliției Locale Răducăneni, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

acesteia;   

5) constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni; 

6) aprobarea organigramei şi  a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni şi a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni;  

7) aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare străzi în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași, Strada Spital – L=0,530 

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

8) privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni”;  

9) rectificarea bugetului local al comunei;   

10) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor. 

 II. Petiții și interpelări   

  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. 3722/RG/2013 al primarului comunei în care se propune 

întocmirea  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile,  proprietate publică 

a comunei. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 23. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3161/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune 

aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale 

din Comuna Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 24.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3469/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe sociale,  aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și 

aprobarea constituirii Comisiei de soluționare a contestațiilor. După propunerile făcute și după stabilirea 

consilierilor locali care vor face parte din cele două comisii, respectiv domnii Ailieseii Ion, Petrea Valentin 

și Radu Ion din comisia de stabilire a ordinii de prioritate și domnii Lupu Marcel, Ilie Viorel și Ladan 
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Eugen din comisia de soluționare a contestațiilor, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 25.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3691/RG/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru înființarea Poliției Locale Răducăneni, precum și aprobarea organigramei și 

a statului de funcții ale acesteia. În prezentarea proiectului de hotărâre, domnul primar comunică plenului 

faptul că inițiativa înființării poliției locale aparține într-o foarte mare măsură și domnului consilier Encuț 

Emil. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 26.  
Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3469/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni. 

După nominalizarea și a celor 3 consilieri care vor face parte din comisie și anume domnii Fechete 

Claudiu, Encuț Emil și Ilie Viorel, Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi 

adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 27. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3693/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Răducăneni şi a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 28. 

 La proiectul de hotărâre nr. 3791/RG/2013 al primarului comunei prin care se propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

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

L=0,530 km, Strada Biserica Catolică – L=0,275 km” se constată că detaliile acestui proiect nu sunt puse 

la punct și la propunerea d-lui Neculai Botezatu, primarul comunei în calitate de inițiator retrage proiectul 

de pe ordinea de zi, urmând a fi supus dezbaterii într-o ședință viitoare. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3734/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea organizării evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni”. Având în vedere 

că pentru organizarea evenimentului se propune constituirea unei comisii din care vor face parte și 3 

consilieri, se propune ca aceștia să fie domnii Gherghelaș Benedict, Ailieseii Ion și Encuț Emil, propunere 

acceptată în unanimitate. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 29. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3854/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei. Domnul Dumitru Claudiu, referent 

contabil explică plenului în ce constă rectificarea, iar Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 30. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3824/RG/2013 al primarului comunei care propune adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 31. 

 

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,   

 

                                          NECULAI BOTEZATU 
                                                                                                                                      Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


