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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 50 

pentru aprobarea instrumentării  proiectului  integrat 

 „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 21 septembrie 2011; 

 Având în vedere:  

- posibilitatea şi oportunitatea de a obţine finanţare prin Proiectul de Incluziune Socială 

(SIP), Componenta „Programul de Intervenţii Prioritare” (PIP), implementat de Fondul 

Român de Dezvoltare Socială (FRDS) pentru dezvoltarea unei zone defavorizate a 

comunei, respectiv zona denumită „Trestiana”, în cadrul proiectului intitulat „Un drum 

nou pentru o viaţă mai bună” ; 

- referatul  şi proiectul de hotărâre ale Primarului Comunei Răducăneni, domnului ing. 

Neculai Botezatu, înregistrate sub nr. 4323/2011, prin care propune adoptarea unei 

hotărâri în conformitate cu cerinţele Ghidului pentru completarea dosarului de solicitare a 

finanţării pentru proiectul integrat; 

- Hotărârea nr. 43/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea 

întocmirii Studiului de fezabilitate „Reabilitare prin pietruire a Străzii Trestiana din 

localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 4503/2011, al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu, înregistrat sub nr. 4479/2011; 

- Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de 

Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „d”, precum 

şi alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 2 şi pct. 13 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. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Reabilitare prin pietruire a Străzii 

Trestiana din localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi” ca şi 

componenta de mică infrastructură a proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă 

mai bună” destinat îmbunătăţii condiţiilor de trai ale populaţiei majoritare rome din zonă. 

 Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în studiul de fezabilitate 

menţionat la art. 1.  

 Art. 3 – Se angajează Consiliul Local al Comunei Răducăneni să asigure cheltuielile 

de întreţinere a Străzii Trestiana după finalizarea lucrărilor, alocându-se în acest sens 

suma de 4.500 lei.   

Art. 4 – Se aprobă înfiinţarea unui Centru de zi pentru prevenirea abandonului şcolar 

pentru copiii din comunitatea de romi din zona Trestiana, ca şi componentă socială a 

proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”. 
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Art. 5 - Se aprobă utilizarea Şcolii Generale cu clasele I-IV Trestiana pentru 

desfăşurarea activităţilor centrului de zi menţionat la art. 4. 

 Art. 6 – Se  angajează Consiliul Local al Comunei Răducăneni să asigure 

cofinanţarea de 6% din valoarea totală a proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă 

mai bună”, respectiv suma de 9000 euro care reprezintă atât contribuţie în bani cât şi în 

muncă.  

 Art. 7 – Se împuterniceşte Primarul Comunei Răducăneni, domnul ing. Botezatu 

Neculai, ca reprezentant legal de proiect, fapt pentru care va întreprinde toate demersurile 

necesare, în numele şi pentru Comuna Răducăneni, până la finalizarea obiectivului de 

investiţii.  

      Art. 8 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

               Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre Fondului Român de 

Dezvoltare Socială, tuturor persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 21 septembrie 2011. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier 

 

LUPU LUCIAN DANIEL 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     Contrasemnează 

                                                                                                                                          Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin 
 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    

 


