
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29 

privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni”  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 28 

iunie 2013; 

Având în vedere: 

- Referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 3734/RG/2013 ale primarului comunei, prin care 

propune organizarea anuală a manifestării „Zilele Comunei Răducăneni”, precum și stabilirea perioadei în care 

această manifestare va fi organizată; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3916/RG/2013 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3858/RG/2013; 

 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

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 : 

 

 Art. 1 – Se aprobă organizarea evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni” anual, în primul weekend al 

lunii octombrie. 

 Art. 2 – Se aprobă comisia de organizare în anul 2013 a evenimentului menționat la art. 1, în următoarea 

componență:  

1. Irimia Mihai – primarul comunei; 

2. Gherghelaș Benedict – viceprimarul comunei; 

3. Ailieseii Ion - consilier local; 

4. Encuț Emil - consilier local; 

5. Codrianu Coca – director, Liceul „Lascăr Rosetti”; 

6. Cașcaval Marileana – director Clubul Copiilor Răducăneni; 

7. Ispir Claudiu – profesor, Liceul „Lascăr Rosetti”; 

8. Bulai Irina – bibliotecar, Biblioteca „Radu Rosetti”; 

9. Rotariu Vasile – învățător, Școala Generală Bohotin;   

 Art. 3 – Se împuternicește comisia menționată la art. 2 pentru a întocmi programul manifestărilor cultural 

– artistice și sportive pe zile, precum și locația pentru desfășurarea fiecărei manifestări, urmând ca acest program 

să fie înaintat spre aprobare Consiliului Local al Comunei Răducăneni cel târziu la finele lunii august.  

  Art. 4 – Pentru anul 2013, finanțarea organizării evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni” se 

realizează din suma alocată în acest scop și menționată la art. 3, lit. a) din Hotărârea nr. 10/2013 a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2013, precum și din donații și 

sponsorizări.     

 Art. 5 – Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 21/2008 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni privind aprobarea organizării şi finanţării unor evenimente socio-culturale în satele 

componente ale Comunei Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art. 6 – Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre persoanelor nominalizate la art. 2, 

contabilităţii, tuturor persoanelor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

Dată astăzi 28 iunie 2013. 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                              Consilier, 

 

                     NECULAI BOTEZATU                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin 

  

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.      


