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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 33 

privind aprobarea proiectelor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  

pentru două obiective de investiții  

 

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

din data de 05 iulie 2013; 

Având în vedere: 

- Referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 4017/RG/2013 ale primarului comunei, 

prin care propune aprobarea proiectelor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru două 

obiective de investiții și anume: „Reabilitare străzi în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, 

județul Iași, Strada Spital – L=0,530 km, Strada Biserica Catolică – L=0,275 km” și „Reabilitare prin 

betonare drumuri sătești DS 725, DS 634 și DS 1509 în localitatea Răducăneni, județul Iași”; 

 - Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4023/RG/2013; 

În conformitate cu prevederile:  

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

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

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

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

- art. 36, alin (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și 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 proiectele tehnice și indicatorii tehnico-economici pentru 

următoarele obiective de investiții: 

a) „Reabilitare străzi în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași, Strada 

Spital – L=0,530 km, Strada Biserica Catolică – L=0,275 km”; 

b) „Reabilitare prin betonare drumuri sătești DS 725, DS 634 și DS 1509 în localitatea 

Răducăneni, județul Iași”.  

  (2)  Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului urbanism 
și amenajarea teritoriului, tuturor persoanelor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 05 iulie 2013. 
 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                              Consilier, 

 

                     NECULAI BOTEZATU                            
                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenți, respectiv cu votul a 13 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    


