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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 5398/RG din 30.09.2014 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 30 septembrie 2014 în şedinţa ordinară 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. 1154/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de 

zi pe care o supune spre aprobare plenului: 

I. Proiecte de hotărâre:  

1. Ratificarea Dispoziției cu nr. 1080/2014 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea 

bugetului local;  

2.   Aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție „Extindere Corpul A al 

Liceului Teoretic <<Lascăr Rosetti>> Răducăneni în vederea amenajării de grupuri sanitare”; 

3. Aprobarea utilizării sumei de 40,05 mii lei din disponibilul bugetului local înregistrat la finele 

anului 2013, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei 

Răducăneni pe anul 2014, precum și aprobarea rectificării bugetului local; 

4. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de 

Administraţie al 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.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5228/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

ratificarea Dispoziției cu nr. 1080/2014 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului 

local. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate 

HOTĂRÂREA NR. 29. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5227/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție 

„Extindere Corpul A al Liceului Teoretic <<Lascăr Rosetti>> Răducăneni în vederea amenajării de 

grupuri sanitare”. Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în 

unanimitate HOTĂRÂREA NR. 30. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5236/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea utilizării sumei de 40,05 mii lei din disponibilul bugetului local 

înregistrat la finele anului 2013, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în 

bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2014, precum și aprobarea rectificării bugetului local. Consiliul Local 

aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 31. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5317/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în 

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”. Se propune ca echipa care a reprezentat 

consiliul local anul trecut să rămână aceeași, respectiv consilierii locali Carp Liliana, Ailieseii Ion și Encuț 

Emil. Consiliul Local aprobă şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 32. 

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

Dl. Botezatu Neculai întreabă dacă banii destinații investiției de la liceu pot fi utilizați și anul viitor 

în situația în care procedurile nu se încheie anul acesta. Domnul contabil Dumitru Claudiu afirmă că banii 

pot fi utilizați și anul viitor în același scop.  

Dl. Encuț Emil întreabă că dacă banii pentru investiția de la liceu au fost alocați de la începutul 

anului, de ce nu s-a făcut nimic până acum, cine-i vinovat? Domnul primar răspunde că a durat foarte mult 

până s-a identificat soluția tehnică.  
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 Dl. Ilie Viorel readuce în atenție starea monumentului din centrul satului Răducăneni și necesitatea 

urgentă a fi făcute reparații. 

              

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,   

 

                                     GHERGHELAȘ BENEDICT 
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Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin  

 


