
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38 

pentru actualizarea şi aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2011 în Comuna Răducăneni 

 

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

de 28 aprilie 2011; 

 Având în vedere: 

- Referatul şi proiectul de hotărâre ale Primarului Comunei Răducăneni, dl. Neculai Botezatu, 

înregistrate sub numărul 2220/2011 din care reiese necesitatea actualizării Planului investiţiilor pentru 

anul 2011 în Comuna Răducăneni urmare a oportunităţii de a realiza obiectivul de investiţii „Lucrări 

extindere aducţiune cu apă sat Roşu (săpat şanţ şi montare conductă)”;  

- Hotărârea nr. 3/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului 

investiţiilor pentru anul 2011 în Comuna Răducăneni, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 

28/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

- art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. (4), lit. „e” precum şi cu 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. (1) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Se actualizează şi se aprobă Planul Investiţiilor pentru anul 2011 în Comuna 

Răducăneni, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, după cum urmează :  

Nr. 

crt. 

Denumire investiţie Tipul lucrării Valoare 

(lei) 

1 Construire sediu primărie Lucrări în continuare 800.000 

2 Amenajare bază sportivă în loc. 

Răducăneni, judeţul Iaşi 

Lucrări în continuare 297.000 

3 Reabilitare termică a Grădiniţei cu program 

normal şi a Grădiniţei cu program prelungit 

din loc. Răducăneni 

Reparaţii capitale 170.000 

4 Lucrări extindere aducţiune cu apă sat Roşu 

(săpat şanţ şi montare conductă) 

Lucrare nouă  23.000 

  

Art. 2 – Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 3/27.01.2011 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2011 în Comuna Răducăneni, 

modificată şi completată prin Hotărârea nr. 28/30.03.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, 

se abrogă.   

Art. 3 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate precum şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 28 aprilie 2011. 

 

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                    Consilier   

 

                                 ION RADU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 
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