
          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 4923/RG din 15.09.2014 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 15 septembrie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

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

 Domnul Gherghelaș Benedict - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin 

Dispoziţia nr. 1140/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de 

zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

 

Proiecte de hotărâre: 

1. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului „Modernizare drumuri 

sătești în loc. Isaiia, Bohotin și Răducăneni, com. Răducăneni, jud. Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico 

– economici precizați în aceasta; 

2.  Angajamentul consiliului local de a exploata investiția „Modernizare drumuri sătești în loc. Isaiia, 

Bohotin și Răducăneni, com. Răducăneni, jud. Iași” în conformitate cu reglementările în vigoare și de a 

cofinanța cheltuielile care nu se decontează prin programul de finanțare.   

 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. 4847/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI ÎN 

LOCALITĂŢILE ISAIIA, BOHOTIN ŞI RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEŢUL IAŞI”, 

în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Programul național de dezvoltare locală. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 27. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 4885/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru instrumentarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI ÎN 

LOCALITĂŢILE ISAIIA, BOHOTIN ŞI RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEŢUL IAŞI”, 

în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Programul național de dezvoltare locală. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 28. 

 

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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