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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 1683/RG din 20.03.2013 

P R O C E S – V E R B A L 

 Încheiat astăzi 20 martie 2013 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

la care participă  toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.   

 Doamna Axinte Petronela - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia 

nr. 325/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

1) Adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2013; 

2) Aprobarea Planului privind investițiile în anul 2013 în Comuna Răducăneni; 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi. 

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al şedinţei ordinare din data de 15 

martie 2013, proces – verbal al cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la ordinea de zi.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 1679/RG/2013 al primarului comunei prin care se propune 

adoptarea bugetului local al comunei pentru anul 2013. Domnul primar explică plenului modificările 

efectuate în proiectul de buget, unele dintre modificări fiind așa cum au fost propuse în ședința ordinară din 

data de 15 martie 2013,  explicând că alte propuneri nu au putut fi introduse urmare a neidentificării 

sumelor necesare a fi alocate.    

Dl. Radu Ion – propune reducerea sumei alocată pentru plata iluminatului public cu 20.00 lei și 

repartizarea acesteia către Biserica Ortodoxă Răducăneni. 

Dl. Botezatu Neculai – propune ca iluminatul public să funcționeze toată noaptea, afirmând că 

suma alocată în acest sens ar fi necesară; solicită informații despre investiția propusă referitoare la 

modernizarea unor străzi, domnul primar răspunzând că se dorește betonarea unor drumuri în zona Bazga 

și betonarea unor rigole/șanțuri la unele drumuri principale.   

Dl. Encuț Emil – propune suplimentarea cu 10.000 lei a sumei alocată Bisericii Catolice 

Răducăneni pentru repararea acoperișului casei parohiale; domnul primar afirmă că se va avea în vedere la 

o rectificare a bugetului local.  

Dl. Petrea Valentin – afirmă că este nemulțumit de faptul că nu este în plan nici o investiție 

referitoare la drumuri în satul Bohotin. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat de domnul primar Mihai Irimia. În 

urma procedurii de vot deschis, cu 12 voturi „pentru”, Consiliul Local al Comunei Răducăneni aprobă 

proiectul așa cum a fost prezentat și adoptă HOTĂRÂREA NR. 10.  

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi și se prezintă proiectul de hotărâre nr. 1681/RG/2013 al 

primarului comunei prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului investițiilor 

pentru anul 2013 în Comuna Răducăneni. Domnul primar explică modificările efectuate în acest plan față 

de proiectul prezentat la ședința din data de 15 martie 2013 și implicit legate de modificarea proiectului de 

buget. În urma procedurii de vot deschis, cu 14 voturi „pentru”, Consiliul Local al Comunei Răducăneni 

aprobă proiectul așa cum a fost prezentat și adoptă HOTĂRÂREA NR. 11.  

Dl. Fechete Claudiu solicită domnului primar ca înainte de a demara orice activitate care să vizeze 

reparații curente sau investiții pe drumurile din comună, acestea să fie aduse la cunoștința Consiliului 

Local al comunei.   

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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