ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
PRIMARUL COMUNEI RĂDUCĂNENI

Nr. 1286/RG/01.03.2017

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr. ________
privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2017 în Comuna Răducăneni
Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de
_______________ 2017;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul _____/RG/2017, al primarului comunei prin care propune
adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului investiţiilor propuse în anul 2017 în Comuna Răducăneni;
- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. _____/RG/2017 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. ____/RG/2017;
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii nr. ____/2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea bugetului local al
comunei pe anul 2017;
- 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,
HOT ĂRĂŞT E:
ARTICOL UNIC
(1) Se aprobă Planul investiţiilor pentru anul 2017 în Comuna Răducăneni, cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

2
3
4
5

Denumire investiţie

Tipul lucrării

Modernizare, prin betonare, drumuri sătești – DS 4214, DS
2072, DS 3647, DS 3598, DS 3972, DS 3983, DS 2090, DS
1720 - din satul Răducăneni și satul Bohotin
Extindere rețea de apă în satul Roșu
Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni
Achiziție autocamion
Achiziție 2 motocositoare

Lucrare în continuare

Valoare
(mii lei)
2.118,31

Lucrare în continuare
Lucrare nouă

20,00
133,10

-

80,00
8,00

(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 ______________ 2017.

PRIMAR,
ILIE VIOREL

Contrasemnează
S ecretar comună
Bumbaru Cătălin

