
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 
pentru modificarea Hotărârii nr. 55/9.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

privind  instrumentarea proiectului  

„Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”,  

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

prin Programul național de dezvoltare locală 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din data de 
14 februarie 2017; 
 Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 902/RG/2017, al primarului comunei prin care propune modificarea 
Hotărârii nr. 55/9.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, în sensul menționării în cuprinsul ei a 
valorilor fără TVA din devizul general aferent obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare Liceul 
Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”; 
 În conformitate cu prevederile:  
- Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 1851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), precum și ale alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 – Hotărârea nr. 55/9.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind  instrumentarea 
proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, j udețul Iași”, în 
vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul 
național de dezvoltare locală, se modifică după cum urmează:  

1. Art. 2 , lit. (b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(b) Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiție, cu totalul general al cheltuielilor (f ără 

TVA) de 2.595.976 lei, din care 2.488.773,60 lei de la bugetul de stat și 107.202,40 lei de la bugetul local”; 
2. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 3 - Consiliul local al comunei Răducăneni, județul Iași, se angajează să cofinanțeze cheltuielile în  

sumă de 107.202,40 lei, fără TVA, care nu se decontează prin programul de finanțare Programul național de 
dezvoltare locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.” 
             Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 55/9.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 
rămân neschimbate.  

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate, precum și 
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

Dată astăzi 14 februarie 2017. 

 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                          Consilier local,                                            
 

                    BOTEZATU GEORGEL 

 

                                                                                                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                                                                                                  Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni.    


