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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 

 

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2017   

 

 

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

de 30 martie  2017; 

 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 1171/RG/2017 al primarului comunei și; 

- Decizia nr. 474/2017 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi; 

- Adresa cu nr. 5744/2017 a Consiliului Județean Iași; 
-Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 1985/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al Primarului 

Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 1820/RG/2017 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) 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 utilizarea sumei de 1.800 mii lei, din disponibilul bugetului local înregistrat la 

finele anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul 

Comunei Răducăneni pe anul 2017. 

 Ar.2.(1)- Se aprobă bugetul local al comunei pe anul 2017, conform Anexelor cu nr. 1 şi nr. 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (2) Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

 

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii şi o va aduce la cunoştinţa 

publică prin afişare.   

 

Dată astăzi  30 martie 2017. 

                             

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier local,   

 

                                BOTEZATU GEORGEL                              
 

 

                                                                                                                                                                                            Contrasemnează  

                                                                                                                                                                       p. Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                            cons. jur. Diana Maria  Puiu 

 

       
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  votul majorității consilierilor în funcție ai Consiliului Local al Comunei  Răducăneni, respectiv  cu  8  voturi      

” pentru”  ,  5 voturi  ” abțineri ” , 0 voturi ” împotrivă”  ;  fiind  prezenți la  ședință 13  dintre  cei 15  consilieri în  funcție. 


