
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 14/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din data de 16 februarie 

2016; 

 Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 14/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 

2016 în Comuna Răducăneni; 
- Hotărârea nr. 35/18.09.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea indicatorilor  tehnico-economici și a 

documentației, faza proiect tehnic și detalii de execuție, aferente obiectivului de  investiție „Modernizare, prin betonare, drum 

sătesc DS 1119 în localitatea Bohotin, comuna  Răducăneni,  județul Iași”; 

- Hotărârea nr. 13/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind adoptarea bugetului local al comunei pe anul 

2016;  

  - Referatul înregistrat sub numărul 838/RG/2015 al domnului Cristinel Dumitru, consilier în cadrul Compartimentului 

Contabilitate, prin care propune modificarea și completarea Planului investițiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni, în 

sensul includerii lucrările în continuare pentru obiectivul de investiții„Modernizare, prin betonare, drum sătesc DS 1119 în 

localitatea Bohotin, comuna  Răducăneni,  județul Iași”; 

-  Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 838/RG/2016; 

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 860/RG/2016; 
 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) 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 : 

 ARTICOL UNIC  
(1) Alin. (1) al Articolului Unic din Hotărârea nr. 14/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea Planului  investiţiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni se modifică și se completează, și va avea următorul 

cuprins:  

„(1) Se aprobă Planul investițiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la 
bugetul local, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumire investiţie Tipul lucrării Valoare 

(mii lei) 

1 Extindere Corpul A al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 

în vederea amenajării de grupuri sanitare 

Lucrare în continuare 170 

2 Modernizare prin betonare a drumurilor sătești continue DS 2072, DS 

3647, DS 3598, DS 3972 și DS 3983 în localitatea Răducăneni 

Lucrare nouă 400 

3 Modernizare prin betonare DS 2090 în localitatea Răducăneni Lucrare nouă 168 

4 Modernizare prin betonare DS 4214, inclusiv rigolele de scurgere a 

apelor pluviale, în localitatea Răducăneni 

Lucrare nouă 430 

5 Modernizare prin betonare DS 1720, inclusiv rigolele de scurgere a 

apelor pluviale, în localitatea Bohotin 

Lucrare nouă 336 

6 Extindere rețea apă în sat Roșu, aprox. 2,8 km Lucrare nouă 32 

7 Achiziție autoturism  - 75 

8 Achiziție autocamion - 70 

9 Achiziție centrală termică pentru Corp B Liceu - 20 

10 Modernizare, prin betonare, drum sătesc DS 1119 în localitatea 

Bohotin 

Lucrare în continuare 130 

  

(2) Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                     Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre contabilităţii şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 

pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 16 februarie 2016. 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                Consilier local,   

 

                                       SLĂDARU DORIN                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                                                                                         Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin   

 
  
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    


