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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 

pentru aprobarea instrumentării obiectivului de investiţii 

„Reabilitare Cămin Cultural, Comuna Răducăneni, Judeţul Iaşi”  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 28 aprilie 2011; 

 Având în vedere:  

- oportunitatea şi necesitatea de a obţine finanţare pentru realizarea obiectivului 

„Reabilitare Cămin Cultural, Comuna Răducăneni, Judeţul Iaşi” prin Programul 

prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile 

unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea 

şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din 

mediul rural şi mic urban, program instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile punctului 6.1.4 din Ordinul nr. 1.152/2011 al Ministrului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea 

obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor 

culturale din mediul rural din cadrul Programul prioritar naţional pentru construirea de 

sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, 

precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de 

construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban; 

- referatul domnului ing. Martinaş Serafin, inspector în cadrul Compartimentului de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 2234/2011, prin care propune 

adoptarea unei hotărâri în conformitate cu cerinţele Ghidului operaţional menţionat; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 2234/2011 al Primarului Comunei 

Răducăneni; 

- Hotărârea nr. 27/2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2007 - 2013 a Comunei Răducăneni;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2289/2011, al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu, înregistrat sub nr. 2281/2011; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „d”, precum 

şi alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 1 şi pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 - Se aprobă necesitatea şi oportunitatea de a obţine finanţare pentru realizarea 

obiectivului „Reabilitare Cămin Cultural, Comuna Răducăneni, Judeţul Iaşi” prin 

Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în 

localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 

modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale 

de drept public din mediul rural şi mic urban, program instituit prin Ordonanţa de 
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Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în studiul de fezabilitate al 

obiectivului menţionat la art. 1.  

 Art. 3 – Se aprobă Planul de activitate pentru o perioadă de 3 ani de la darea în 

funcţiune a obiectivului de investiţii, conform anexei.   

Art. 4 – Se confirmă că :  

a) obiectivul de investiţii face parte din Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 

2007 - 2013 a Comunei Răducăneni, aprobată prin Hotărârea nr. 27/2008 a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni;   

b) destinaţia clădirii, cea de Cămin Cultural, va fi păstrată cel puţin 15 ani. 

 Art. 5 – Se  angajează Consiliul Local al Comunei Răducăneni să asigure minim 10% 

finanţare din valoarea totală a obiectivului de investiţii „Reabilitare Cămin Cultural, 

Comuna Răducăneni, Judeţul Iaşi” 

 Art. 6 – Se angajează Consiliul Local al Comunei Răducăneni să asigure cheltuielile 

de mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la darea 

în exploatare.   

 Art. 7 – Se împuterniceşte Primarul Comunei Răducăneni, domnul ing. Botezatu 

Neculai, ca reprezentant legal de proiect, fapt pentru care va întreprinde toate demersurile 

necesare, în numele şi pentru Comuna Răducăneni, până la finalizarea obiectivului de 

investiţii.  

    Art. 8 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

               Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - Companiei Naţionale de 

Investiţii „C.N.I.” – S.A., tuturor persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 28 aprilie 2011. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier 

 

 

        ION RADU 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             Contrasemnează 

                                                                                                                                          Secretarul comunei 
 

                                                                                                                                                           Bumbaru Cătălin     


