
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 

privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție  

„Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi” 

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 31 

ianuarie 2017; 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 8813/RG/2016, ale domnului consilier 

local Botezatu Neculai, prin care propune aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate în vederea realizării 

obiectivului de investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, 

judeţul Iaşi”: 

- că pentru obiectivul de investiție menționat mai sus s-a solicitat finanțare de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, solicitare făcută de 

primarul comunei și înregistrată la minister sub nr. 99669/2016, iar întocmirea studiului de fezabilitate vine în 

completarea documentației necesare realizării investiției; 

- că prin întocmirea studiului de fezabilitate se va stabili exact situația existență și lucrările propuse, indicatorii 

tehnico-economici, soluțiile funcționale, constructive și economice ce urmează a fi supuse aprobării;  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 547/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 402/RG/2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- art. 44, alin. (1) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 36, alin. (2), lit. d) şi 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 întocmirea studiul de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție 

„Extindere rețea de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”. 

 Art. 2 – Plata serviciilor contractate pentru întocmirea studiului de fezabilitate menționat la art. 1 se va 

face din bugetul local al comunei, Cap. „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, Titlul „Bunuri și servicii”.  

Art. 3 – Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre.  

            Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului juridic, Compartimentului 

contabilitate, Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii. 

Dată astăzi 31 ianuarie 2017. 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                     Consilier local,  

                    

                                ARUȘTEI DUMITRU 

 
                                                                                                                                                              Contrasemnează 

                                                                                                                                                              Secretar comună 

 

                                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin    
 
 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi  „pentru”, la ședință  participând toți cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    
 


