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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 

 Încheiat astăzi 1 iulie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.  

 Domnul Alupoaei Mihai - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

764/2016 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; 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

 Se constată prezența la ședință a domnului consilier local Roca Ioan, al cărui mandat a fost validat 

în lipsa acestuia din motive medicale, și prin urmare secretarul comunei propune plenului să accepte ca 

înainte de a se trece la ordinea de zi, domnul Roca Ioan să depună jurământul în fața consiliului local. 

După ceremonia de depunere a jurământului, domnul consilier local Roca Ioan își intră efectiv în drepturi.     

 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 PNL, dl. Gherghel Petru îl propune pe dl. Encuț Emil; 

- din partea PSD, dl. Vlase Ioan îl propune pe dl. Aruștei Dumitru. 

 Se constată că nu mai sunt alte propuneri și se face 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. Dl. Encuț Emil, preşedintele comisiei de validare citeşte procesul 

verbal prin care se constatată următoarele: dl. Encuț Emil – 10 voturi, dl. Aruștei Dumitru – 5 voturi. În 

continuare secretarul comunei dă citire proiectului de hotărâre privind alegerea d-lui ENCUȚ EMIL în 

funcţia de viceprimar al comunei. Consiliul local aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 32.  

 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 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. Botezatu Neculai 

             2. Lupu Reomaltu 

             3. Lupu Marcel 

             4. Radu Ciprian 

             5. Vlase Ioan 

 

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

protecţie copii:  

              

             1. Alupoaei Mihai 

             2. Aruștei Dumitru 

             3. Cașcaval Ștefan 

             4. Encuț Emil 

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

             

             1. Botezatu Georgel 

             2. Chiciuc Neculai 

             3. Panțiru Livia 

             4. Radu Ion 

             5. Roca Ioan 

 

Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 33. 

 

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.   

 

 

 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                Consilier local,   

 

                                          MIHAI ALUPOAEI 
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