
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 

privind aprobarea Planului  investiţiilor pentru anul 2013  în  

Comuna Răducăneni 

 

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

data de 15 martie 2013; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 1681/RG/2013, al primarului 

comunei prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului investiţiile propuse în anul 

2013 în Comuna Răducăneni;  

 În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii nr. 10/2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea bugetului local al 

comunei pe anul 2013; 

- 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,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. unic - (1) Se aprobă Planul investiţiilor pentru anul 2013 în Comuna Răducăneni, cu finanţare 

parţială sau integrală de la bugetul local, după cum urmează:  

Nr. 

crt. 

Denumire investiţie Tipul lucrării Valoare 

(mii lei) 

1 Amenajare trotuare şi spaţii pietonale în loc. Răducăneni  Lucrare în continuare 408 

2 Modernizare străzi în loc. Răducăneni Lucrare nouă 600 

3 Achiziție autoutilitară PSI - 66 

4 Achiziții soft-uri specifice pentru contabilitate, taxe și 

impozite și registrul agricol  

- 15 

5 Achiziție sistem de supraveghere video stradal - 20 

   

 (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 20 martie 2013. 

                             

 

 

 

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                       Consilier,   

 

                                            PETRONELA AXINTE            

 
 

                                                                                                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                                                                                        Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                                           Bumbaru Cătălin    

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” dintre cei  15 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni prezenți.    


