
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 28 

privind instrumentarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI ÎN LOCALITĂŢILE 

ISAIIA, BOHOTIN ŞI RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEŢUL IAŞI”,  

în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  

prin Programul național de dezvoltare locală 

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

data de 15 septembrie 2014; 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre și expunerea de motive, înregistrate sub numărul 4885/RG/2014, ale primarului 

comunei din care reiese necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare 

drumuri săteşti în localităţile Isaiia,Bohotin şi Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”; 

- interesul major al comunei Răducăneni, județul Iași, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si 

necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publica, precum si necesitatea accesării de fondurilor publice 

relevante pentru dezvoltarea durabila a comunităţii; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 11, alin. (12) din Ordinul nr. 1851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 

- Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „e”, precum și ale alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 13 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 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) Consiliul local al comunei Răducăneni, județul Iași, se angajează să asigure exploatarea 

investiției realizată în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție cu titlul  „MODERNIZARE 

DRUMURI SĂTEŞTI ÎN LOCALITĂŢILE ISAIIA, BOHOTIN ŞI RĂDUCĂNENI, COMUNA 

RĂDUCĂNENI, JUDEŢUL IAŞI” în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de 

exploatare a drumurilor și să cofinanțeze cheltuielile care nu se decontează prin programul de finanțare 

Programul național de dezvoltare locală coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 

Publice. 

 (2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate, 

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, Compartimentului contabilitate, precum și 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

Dată astăzi 15 septembrie 2014. 
 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                       Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  

                             GHERGHELAȘ BENEDICT                
                                                                                                                                                                                             Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin 

 

 

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

Comunei Răducăneni.      


