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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 6432/RG din 30.09.2013 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi 30 septembrie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

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

 Doamna Carp Liliana - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1116/2013 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâri: 

1) aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale care se vor aplica în Comuna 

Răducăneni începând cu data de 01.01.2014;   

2) aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și teren 

aferent), precum și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor; 

3) desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administraţie și 

în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ale Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”;   

 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.  

În vederea prezentării proiectului de hotărâre nr. 6159/RG/2013 al primarului comunei în care se 

propune aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și 

teren aferent), precum și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,  președintele de ședință constată că 

domnul consilier Radu Ion are un interes patrimonial și îl invită să nu participe la dezbateri părăsind sala 

de ședințe. După conformarea acestuia și prezentarea proiectului de hotărâre de către insp. Martinaș 

Serafin din cadrul Compartimentului de urbanism,  cu o singură abținere a d-lui consilier Ladan Eugen, 

Consiliul Local aprobă documentația de atribuire. În vederea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor, 

se fac mai multe propuneri, iar în urma procedurii de vot deschis, cele mai multe voturi le obțin domnii 

consilieri Lupu Marcel, Fechete Claudiu și Ailieseii Ion, care vor face parte din comisie. Componența 

comisiei este aprobată de plen în unanimitate. Prin urmare, proiectul de hotărâre a fost aprobat și Consiliul 

Local adoptă HOTĂRÂREA NR. 40.  

Domnul consilier Radu Ion revine la lucrările ședinței.  

Proiectul de hotărâre cu nr. 5350/RG/2013 al primarului comunei  în care se propune aprobarea 

taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale care se vor aplica în Comuna Răducăneni 

începând cu data de 01.01.2014 este prezentat plenului de către d-na Drăgan Ramona, ref. de spec. în 

cadrul Compartimentului taxe și impozite. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 41.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6302/RG/2013 al primarului comunei care propune 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administraţie și în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ale Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. Pentru Consiliul de 

administrație, în urma propunerilor și a procedurii de vot deschis, cele mai multe voturi le obțin d-na Carp 

Liliana, d-ul Ailieseii Ion și d-ul Encuț Emil, care vor face parte din consiliul de administrație. Pentru 

comisia de evaluare și asigurare a calității, în urma aceleași proceduri, cele multe voturi le obține d-ul 

consilier Radu Ion. Reprezentanții Consiliului Local fiind desemnați în cele două structuri, proiectul de 

hotărâre este aprobat şi Consiliul Local adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 42.  

 

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

Dl. Lupu Marcel: 

- propune găsirea unei locații pentru a amenaja o stație de autobuz pe traseul Iași – Huși; 

- propune ca funcționarii din primărie să poarte uniformă și ecusoane, iar cei de le gospodărie salopetă; 
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- atrage atenția despre starea drumurilor, în general, iar în mod special despre faptul că țeava de apă de pe 

drumul către satul Roșu este descoperită și se poate avaria; 

 Dl. Ladan Eugen; 

- afirmă că dorește reînființarea echipei de fotbal. 

Dl. Botezatu Neculai: 

- afirmă că se poate plăti un profesor de sport pentru a reorganiza echipa de fotbal; 

- ridică problema necesității reparării drumurilor din comună.  

 Dl. Petrea Valentin: 

- propune găsirea unei soluții pentru a obține sau identifica o suprafață de teren în loc. Bohotin pentru a 

demara lucrările privind amenajarea unui parc. 

 Dl. Radu Ion: 

- solicită 500 lei pentru a susține balul bobocilor de la liceu.         

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,   

 

                                                LILIANA CARP 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


