
                                                                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  19 

pentru aprobarea proiectului tehnic al obiectivului 

„Reparații Drum Comunal DC 66A,  km. 0+000,00 - km. 0+530,00, km. 0+560,00 – km. 0+810,00 

prin îmbrăcăminți bituminoase ușoare, în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” 

 
 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 20 

iunie 2014; 

Având în vedere:  

- referatul înregistrat sub numărul 3416/RG/2014 al domnului Martinaș Serafin, inspector în cadrul 

Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, prin care propune aprobarea proiectului tehnic 

al obiectivului „Reparații Drum Comunal DC 66A,  km. 0+000,00 - km. 0+530,00, km. 0+560,00 – km. 

0+810,00 prin îmbrăcăminți bituminoase ușoare, în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, 

județul Iași”, proiect întocmit de către sc Conproiect-Aky srl Iași; 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 3416/RG/2014, al primarului comunei; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3501/RG/2014  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local precum şi raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu înregistrat sub nr. 

3481/RG/2014; 

În conformitate cu prevederile: 

- 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” și alin. (4), lit. „d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic 

(1) Se aprobă proiectul tehnic al obiectivului „Reparații Drum Comunal DC 66A,  km. 0+000,00 

- km. 0+530,00, km. 0+560,00 – km. 0+810,00 prin îmbrăcăminți bituminoase ușoare, în localitatea 

Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, proiect întocmit de către sc Conproiect-Aky srl Iași. 

(2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentul urbanism și amenajarea 

teritoriului, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 20 iunie 2014. 

 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                               Consilier local,   

 

                           CLAUDIU – FLORINEL FECHETE            

 

 

 
                                                                                                                          Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

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

Comunei Răducăneni.       


