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P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 mai 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la care 

participă 14 dintre cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Lipsește domnul Ion Ailieseii.     

 Domnul Fechete Claudiu - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 765/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri:  

1. Darea în administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care 

aparțin;  

2. Întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de teren, 

proprietate privată a comunei. 

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. 3084/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru darea în administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile 

de care aparțin. Domnul consilier Botezatu Neculai afirmă că este de acord cu proiectul de hotărâre, dar, 

întreabă dacă în urma adoptării acestei hotărâri parohiile pot solicita taxe suplimentare pentru locurile de 

veci. Domnul primar răspunde că hotărârea nu conferă acest drept parohiilor și oricum, doar proprietarul 

poate impune anumite taxe, calitate pe care parohiile nu o au. În urma procedurii de vot deschis, Consiliul 

Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 

16. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 3113/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei 

suprafețe de teren, proprietate privată a comunei. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a 

fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 17. 

Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Domnul primar informează plenul despre participarea unui grup de elevi ai Liceului Răducăneni la 

olimpiada națională de fizică și propune, pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea, cazarea, etc., ca 

indemnizația consilierilor locali pentru ședința de astăzi să fie donată în acest scop. Domnul Botezatu 

Neculai se opune, afirmând că se poate face o rectificare de buget în acest scop, rectificare cu care este 

total de acord. Cu excepția domnului Botezatu Neculai, toți ceilalți consilieri prezenți sunt de acord cu 

propunerea domnului primar.       

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,   
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