
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 27 
de  modificare �i completare a Hot�rârii nr. 3/2010 a Consiliului local al comunei R�duc�neni 

pentru aprobarea Planului privind investi�iile propuse în anul 2010 în Comuna R�duc�neni 

 

 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- nota de fundamentare, cu nr. 3260/2010, a Liceului Teoretic „Lasc�r Rosetti” R�duc�neni privind 
necesitatea achizi�iei unei centrale termice cu combustibil solid �i amenaj�rii spa�iului unde va 
func�iona aceasta, în vederea finaliz�rii lucr�rilor de reabilitare a Corpului A al institu�iei �colare; 
- Hot�rârea nr. 3/2010 a Consiliului local al comunei R�duc�neni pentru aprobarea Planului privind 

investi�iile propuse în anul 2010 în Comuna R�duc�neni; 
- Hot�rârea nr. 24/2010 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind rectificarea bugetului local 

al comunei pe anul 2010;  
- referatul num�rul 2196/2010 al primarului comunei prin care propune adoptarea unei hot�râri de 
modificare �i completare a Hot�rârii nr. 3/2010 a Consiliului local al comunei R�duc�neni pentru 
aprobarea Planului privind investi�iile propuse în anul 2010 în Comuna R�duc�neni;  
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2204/2010 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei R�duc�neni �i raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2195/2010 
 În conformitate cu prevederile:  
- Legii nr. 273/2006 privind finan�ele publice locale, actualizat�; 
- art. 36, alin. 2, lit. „b” �i alin. (4), lit. „e” precum �i cu alin. (2), lit. „d” �i alin. (6), lit. „a”, pct. 1 din 
Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat� �i actualizat�; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 – Hot�rârea nr. 3/2010 a Consiliului local al comunei R�duc�neni pentru aprobarea 
Planului privind investi�iile propuse în anul 2010 în Comuna R�duc�neni se modific� �i se completeaz� 
dup� cum urmeaz�:  

I.  În tabelul prev�zut la art. 1 se introduce un nou rând, respectiv nr. crt. 3, care va avea 
urm�torul cuprins:    
 
Nr. 
crt. 

Denumire investi�ie Tipul lucr�rii Valoare 
(lei) 

…. ……………………………………… …………………………. …………. 
3. Amenajare �i dotare punct termic pentru 

Liceul Teoretic „Lasc�r Rosetti”  
R�duc�neni – Corp A 

Lucrare nou� 73.000 

   
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre contabilit��ii precum �i  
Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  
 

Dat� ast�zi 30 aprilie 2010. 

 
                                        Pre�edinte de �edin��,                                            

                                    Consilier   
 
                           PETRU GHERGHEL                                                                                         
                                                                                                                                                   Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                   Bumbaru C�t�lin  


