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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 7940/RG/29.11.2013 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 29 noiembrie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.     

 Doamna Codrianu Coca - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1799/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) ratificarea Dispoziției nr. 1472/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru rectificarea bugetului 

local al comunei; 

2) rectificarea bugetului local al comunei;   

3) stabilirea sediului Asociației „Dealurile Bohotinului”  - Grup de Acțiune Locală. 

 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. 7838/RG/2013 al primarului comunei în care se propune 

ratificarea Dispoziției nr. 1472/14.11.2013 privind rectificarea bugetului local al comunei. Proiectul este 

prezentat de către dl. Dumitru Claudiu, referent în cadrul Compartimentului contabilitate. Consiliul Local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 48.  

Se prezintă proiectul de hotărâre cu nr. 7884/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune 

rectificarea bugetului local al comunei. Proiectul este prezentat de către dl. Dumitru Claudiu, referent în 

cadrul Compartimentului contabilitate, iar Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 49.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 7828/RG/2013 al primarului comunei care propune stabilirea 

sediului G.A.L. Asociația „Dealurile Bohotinului” în sediul primăriei Comunei Răducăneni. Consiliul 

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

50. 

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

Dl. Lupu Marcel:  

- întreabă de ce amenajarea prin betonare a drumului din zona Bazga s-a oprit și nu s-a continuat până la 

biserică?, domnul primar explicându-i procedura și faptul că lucrarea va continua anul viitor; 

- face referire la două parcele de teren…., cum s-a intrat în posesie…, domnul primar rugându-l să depună 

o cerere, cu toate detaliile pentru a primi un răspuns.  

 Dl. Fechete Claudiu: 

- propune repararea instalației electrice astfel încât troița din centrul loc. Răducăneni să fie din nou 

iluminată; 

- amintește domnului viceprimar că nu a prezentat o situație a distribuirii dalelor din beton scoase cu 

ocazia amenajării trotuarelor.  

Dl. Slădaru Dorin: 

- afirmă că este necesar niște balast pe drumul de la Dispensarul Bohotin;  

- atrage atenția necesității blocării accesului autoturismelor pe spațiile pietonale amenajate cu pavele; 

- propune identificarea bătrânilor care nu au lemne pentru încălzirea locuinței; în aceeași ordine de idei, 

domnul primar face un apel către toți consilierii ca, în aria lor teritorială și nu numai, să identifice toate 

cazurile sociale, familii aflate în dificultate, copii, bătrâni, tot ceea ce înseamnă cazuri deosebite și în nevoi 

și să le aducă la cunoștința Serviciului de asistență socială pentru a se putea interveni în limita 

posibilităților.    

 Dl. Radu Ion propune, ca în bugetul pentru anul viitor, să se asigure alocare  unei sume pentru 

Biserica Ortodoxă Răducăneni, pentru continuarea lucrărilor. 
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 Dl. Botezatu Neculai: 

- solicită ca angajații Serviciului de asistență socială să facă mai mult teren pentru identificarea cazurilor 

deosebite; 

- solicită verificarea rețelei de iluminat public și înlocuirea becurilor care nu se mai aprind. 

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,   

 

                                              CODRIANU COCA 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


