
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30   

privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii  

„Extindere Corpul A al Liceului Teoretic <<Lascăr Rosetti>> Răducăneni în vederea amenajării de 

grupuri sanitare”  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 

septembrie 2014; 

  Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 3/27.01.2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului 

investițiilor pentru anul 2014 în Comuna Răducăneni; 

- Referatul domnului ing. Martinaş Serafin, inspector în cadrul Compartimentului de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 5227/RG/2014, prin care propune întocmirea proiectului tehnic 

al obiectivului de investiţii „Extindere Corpul A al Liceului Teoretic <<Lascăr Rosetti>> Răducăneni în 

vederea amenajării de grupuri sanitare”; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 5227/RG/2014 al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 5378/RG/2014, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, 

înregistrat sub nr. 5339/RG/2014; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

- art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. (4), lit. „d” şi 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. 1 – Se aprobă întocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Extindere Corpul 

A al Liceului Teoretic <<Lascăr Rosetti>> Răducăneni în vederea amenajării de grupuri sanitare”. 

Art. 2 – Se mandatează doamna Coca Codrianu, în calitate de director al Liceului Teoretic 

„Lascăr Rosetti” și de ordonator terțiar de credite, ca beneficiar direct al investiției, să semneze 

contractul de servicii încheiat în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică privind întocmirea 

proiectului tehnic menţionat la art. 1.    

Art. 3 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                          Secretarul comunei va comunica în copie prezenta hotărâre compartimentului de achiziţii 

publice, contabilităţii  precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

 

Dată astăzi 30 septembrie 2014. 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                       Consilier local, 

 

                        GHERGHELAȘ BENEDICT 
                                                                                                                                                                       Contrasemnează 

                                                                                                                                                                       Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                      Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de toți cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni.     

 


