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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 11 mai 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.  

 Domnul Lupu Marcel - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

490/2015 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Alegerea viceprimarului comunei. 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi.     

 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Secretarul comunei reamintește plenului procedura 

pentru alegerea viceprimarului și prezintă modelul buletinului de vot, model aprobat în unanimitate. Se fac 

următoarele propuneri:  

- domnul Ilie Viorel îl propune pe domnul Gherghelaș Benedict;  

- domnul Botezatu Neculai îl propune pe domnul Ladan Dan Eugen; 

- doamna Axinte Petronela îl propune pe domnul Encuț Emil, care, mulțumindu-i doamnei, nu acceptă 

propunerea; 

-  domnul Petrea Valentin îl propune pe domnul Ilie Viorel. 

 Nu se mai fac propuneri. Secretarul comunei dă citire listei candidaților, în ordinea propunerilor și 

anume: Gherghelaș Benedict,  Ladan Dan Eugen și Ilie Viorel. 

 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 – 3 voturi, dl. Ladan Dan Eugen – 3 voturi, dl. Ilie Viorel – 9 voturi. 

În continuare secretarul comunei dă citire proiectului de hotărâre privind alegerea d-lui Ilie Viorel în 

funcţia de viceprimar al comunei. Consiliul local aprobă şi adoptă HOTĂRÂREA NR. 19.  

  

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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