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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 62 

privind implementarea proiectului „Amenajare drumuri de acces la exploatații 
agricole în comuna Răducăneni, județul Iași”,  

finanțat prin programului Programul Național de Dezvoltare Rurală  
 

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

ordinare din data de 21 decembrie 2016; 
 Având în vedere: 

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Submăsurii  4.3.A - Investiții pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura 

de acces AGRICOLĂ – Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. 
- nota de fundamentare și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 8678/RG/2016, ale 

primarului comunei; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 8760/RG/2016  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. 

8698/RG/2016; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art. 45, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 36, alin. (2),  lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 13 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 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției cu 

denumirea: „Amenajare drumuri de acces la exploatații agricole în comuna Răducăneni, 

județul Iași”, proiect cu finanţare din fonduri europene destinate dezvoltării rurale 
P.N.D.R. 2014-2020; 

Art. 2 – Se confirmă că proiectul se încadrează în Planul de Urbanism General  al 
comunei. 

Art. 3 – Se confirmă ca investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală 

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. 
Art. 4 – Consiliul  Local al comunei Răducăneni, județul Iași, consideră necesar și 

oportun realizarea lucrărilor de investiții menționate la art.1 din prezenta hotărâre prin 
faptul că: 

a) deservește un număr de 7200 locuitori (conform recensământului populației și 
locuințelor din anul 2011);  

b) asigură legătura cu principalele căi rutiere și alte căi de transport și anume: DN 28, 
DJ 244 F și DC 56;  
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c) facilitează accesul rutier al următorilor agenți economici (agricoli  și non‐agricoli): 

S.C. Agrodrag Bazga S.R.L., S.C. Gam Drag S.RL., I.I. Encuț Maria, P.F.A. Hădăr Petru, 

S.C. Alimentara lui George S.R.L., S.C. Trans Oil Motors S.R.L., S.C. Vinifruct Copou 
S.R.L..; 

d) deservește o suprafață totală de 760,22 ha.  
Art. 5 - Lucrările vor fi prevăzute în bugetul local al Comunei Răducăneni, jud. Iași, 

pentru perioada de realizare a investiției. 

Art. 6 - Consiliul local al comunei Răducăneni, județul Iași, îşi ia angajamentul că va 
asigura funcționarea la parametrii proiectați a drumurilor și va întreținere investiţia, pe o 

perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  
Art. 7 – Se confirmă că lungimea totală a traseului propus este de 5928,00 ml.  

Art. 8 - Consiliul Local al comunei Răducăneni, județul Iași, se obliga să asigure 
gratuit si nediscriminatoriu accesul public la investiția prevăzuta la art.1; 

      Art. 9 - Primarul Comunei Răducăneni, județul Iași, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.         

      Art. 10 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  
 

Dată astăzi 21 decembrie 2016. 

                            
 

 
 

 
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                         Consilier local,    
                                                                                                                                                                                  

                                   ARUȘTEI DUMITRU 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                    Contrasemnează,  

                                                                                                                                                                    Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Comunei Răducăneni.   


