
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19   

privind aprobarea elaborării de studii de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea unor unități de 

învățământ, în scopul obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare    

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 

februarie 2016; 

  Având în vedere: 

- Referatul Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 837/RG/2016,  

prin care propune întocmirea de studii de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea unor unități de 

învățământ, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare pentru Școala Gimnazială din satul 

Roșu și pentru Școala Primară Bazga și Școala Primară Trestiana, ambele din satul Răducăneni;  

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 837/RG/2016 al primarului comunei; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 860/RG/2016; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

- art. 36, alin. 2, lit. b) şi alin. (4), lit. d) şi 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) Se aprobă întocmirea de studii de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea unor unități de 

învățământ, în scopul obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, pentru următoarele obiective: 

a) Școala Gimnazială din satul Roșu; 

b) Școala Primară Bazga din satul Răducăneni; 

c) Școala Primară Trestiana din satul Răducăneni. 

(2) Conținutul studiilor de fezabilitate menționate la alin. (1) va respecta prevederile Anexei 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

(3) Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului de achiziţii publice, 

Compartimentului contabilitate, precum 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.    


