
 
ROMÂNIA 

JUDE�UL IA�I 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 

 
H O T � R Â R E A   Nr.  9 

pentru aprobarea Proiectului Tehnic al obiectivului de investi�ii 
 „Amenajare baz� sportiv� în localitatea R�duc�neni, jude�ul Ia�i” 

 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 

Având în vedere:  
- referatul înregistrat sub num�rul 657/2010 al primarului comunei, prin care propune aprobarea 

proiectului tehnic al obiectivului de investi�ii „Amenajare baz� sportiv� în localitatea R�duc�neni, 

jude�ul Ia�i”; 
- Hot�rârea Consiliului local al Comunei R�duc�neni nr. 42/2008 prin care se aprob� studiul de 

fezabilitate al proiectului „Amenajare baz� sportiv� în localitatea R�duc�neni, jude�ul Ia�i” cu o 
valoare total� a investi�iei de 848.834 RON;  

- Hot�rârea Consiliului local al Comunei R�duc�neni nr. 7/2010 prin care se aprob� devizul 
general actualizat al obiectivului de investi�ii men�ionat mai sus; 
            - avizul favorabil, înregistrat sub nr. 993/2010  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local precum �i raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu înregistrat sub nr. 
990/2010; 

Luând act de Hot�rârea Guvernului nr. 1307/2009 pentru implementarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii �i a unor baze sportive din spa�iul rural pe anul 2009, instituit prin 
Ordonan�a Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii �i a 
unor baze sportive din spa�iul rural, prin care se aloc� proiectului men�ionat o sum� pentru finan�are; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din 
spa�iul rural, precum �i pe cele ale Hot�rârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2006 �i a Regulamentului de organizare �i 
func�ionare a Comisiei privind determinarea oportunit��ii proiectelor;  
- Hot�rârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea con�inutului-cadru al documenta�iei tehnico-
economice aferente investi�iilor publice, precum �i a structurii �i metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investi�ii �i lucr�ri de interven�ii; 
- art. 36, alin (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat� �i actualizat�,  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 - Se aprob� Proiectul Tehnic al obiectivului de investi�ii „Amenajare baz� sportiv� în 

localitatea R�duc�neni, jude�ul Ia�i”, finan�at conform Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spa�iul rural. 

Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
               Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre tuturor institu�iilor 
interesate �i Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  

 

Dat� ast�zi 26 februarie 2010. 

 
                                          Pre�edinte de �edin��,     
                                                   Consilier,   
 
                                     Claudiu – Florinel Fechete            

                                                                                                                          Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin  



  


