
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 
privind instrumentarea proiectului  

„Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”,  

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

Europene 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 înregistrate sub numărul 837/RG/2017, al primarului comunei din care reiese necesitatea si 
oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna 
Răducăneni, județul Iași”; 
- interesul major al comunei Răducăneni, județul Iași, pentru satisfacerea nevoilor populației, precum și necesitatea 
accesării de fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii; 
 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. 14 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 - Se aprobă necesitatea și oportunitatea, precum și implementarea investiției „Extindere rețea de 

alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”. 
             Art. 2 - Se aprobă indicatorii economici, respectiv devizul general aferent obiectivului de investiție 
menționat la art. 1, cu totalul general al cheltuielilor (inclusiv TVA) de 22.343.812,00 lei din care 22.101.779,00 
lei de la bugetul de stat și 242.033,00 lei de la bugetul local.     

Art. 3 - Consiliul local al comunei Răducăneni, județul Iași, se angajează să cofinanțeze cheltuielile în 
sumă de 242.033,00 lei, inclusiv TVA, care nu se decontează prin programul de finanțare Programul Național de 
Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 
 Art. 4 – Proiectul se va depune spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate, 
Compartimentului contabilitate, Compartimentului juridic, 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.      


