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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 34 
pentru  modificarea Hot�rârii nr. 21/2008 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind 

aprobarea organiz�rii �i finan��rii unor evenimente socio-culturale în satele componente ale 

Comunei R�duc�neni 

 

 

 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- Hot�rârea nr. 21/28.03.2008 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind aprobarea organiz�rii �i 
finan��rii unor evenimente socio-culturale în satele componente ale Comunei R�duc�neni; 
- referatul num�rul 2527/2010 al primarului comunei prin care propune modificarea datei în care se 
organizeaz� anual „Serb�rile satului R�duc�neni”;  
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2531/2010, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei R�duc�neni �i raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2528/2010; 
 În conformitate cu prevederile:  
- art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat� �i actualizat�; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 – Hot�rârea nr. 21/2008 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind aprobarea 
organiz�rii �i finan��rii unor evenimente socio-culturale în satele componente ale Comunei R�duc�neni 
se modific� dup� cum urmeaz�:  

I.  În tabelul prev�zut la art. 1, nr. crt. 6 va avea urm�torul cuprins:    
 

Nr. 
crt. 

Data organiz�rii Denumire eveniment 

…. ……………………………………… …………………………. 
6. Penultima zi de duminic� a lunii august Serb�rile satului R�duc�neni 

   
 Art. 2 – Începând cu data prezentei hot�râri, se abrog� Hot�rârea nr. 29/30.04.2010 a Consiliului 
local al comunei R�duc�neni pentru modificarea Hot�rârii nr. 21/2008 privind aprobarea organiz�rii �i 
finan��rii unor evenimente socio-culturale în satele componente ale Comunei R�duc�neni.  
 Art. 3 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre contabilit��ii, tuturor 
persoanelor interesate precum �i  Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  
 

Dat� ast�zi 26 mai 2010. 
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                                                                                                                                                   Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
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