
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 63 

privind aprobarea întocmirii de studii de fezabilitate în vederea realizării unor obiective de investiții 

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 27 

noiembrie 2017; 

Având în vedere: 

- adresa cu nr. 89737/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, prin care se confirmă faptul că pentru Comuna Răducăneni s-a aprobat finanțarea prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020 a următoarelor obiective de investiții: „Extindere rețea de 

alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni”, „Reabilitare și modernizare școala și grădinița 

Bazga, comuna Răducăneni”, „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădiniță Roșu, comuna 

Răducăneni”, și „Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță Trestiana, comuna Răducăneni”; 

- necesitatea amenajării și modernizării Pieții agroalimentară din localitatea Răducăneni, punct de interes 

pentru toate comunele limitrofe și oportunitatea de a obține finanțare prin Asociația Grupul de Acțiune Locală 

„Dealurile Bohotinului”, Măsura 3.3 – Dezvoltare locală în mediul rural; 

- adresa cu nr. 18200/2017 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. prin care se solicită studiul de 

fezabilitate, în vederea promovării obiectivului „Construire Cămin cultural în localitatea Răducăneni”;     

- referatele doamnei Aneta Mocanu, inspector în cadrul Compartimentului de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, prin care propune întocmirea de studii de fezabilitate pentru toate obiectivele menționate mai sus;  

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub  nr. 7765/2017, al primarului comunei; 

- avizul, înregistrat sub nr. 8160/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 8074/RG/2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), precum şi alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1, pct. 4 și pct. 11 

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 : 

ARTICOL UNIC 

(1) Se aprobă întocmirea de studii de fezabilitate în vederea realizării următoarelor obiective de 

investiții în Comuna Răducăneni:  

Nr. crt. Denumire obiectiv de investiție pentru care se întocmește studiu de fezabilitate 

1 Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni 

2 Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni 

3 Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădiniță Roșu, comuna Răducăneni 

4 Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță Trestiana, comuna Răducăneni 

5 Modernizare Piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni 

5 Construire Cămin Cultural în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni 

 (2) Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                 Secretarul comunei va comunica în copie prezenta hotărâre Compartimentului  contabilitate, 

Compartimentului juridic, Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

Adoptată astăzi 27 noiembrie 2017. 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                             Consilier local,  

                    

                            LILIANA CARP                                                                                   
                                                                                                                                                                Contrasemnează 

                                                                                                                                                                                 Secretar comună 

                                                                                                                                                                                 Cătălin Bumbaru  

  
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni.    


