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H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 

privind implementarea proiectului  

„Modernizare piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”  

 

 

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

23 ianuarie 2018; 

 Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 514/RG/2018 al Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului prin care 

propune aprobarea implementării proiectului „Modernizare piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, 

comuna Răducăneni, județul Iași”; 

- proiectul de hotărâre,  înregistrate sub numărul 514/RG/2018, al primarului comunei;  

- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local, a cărei 

documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/23.01.2018 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”;  

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 

Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;  

- 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. 16 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: 

 

Art. 1 - Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare piață agroalimentară în localitatea 

Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, denumit în continuare Proiectul.  

             Art. 2 - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Modernizare piață 

agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”.      

 Art. 3 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

 Art. 4 – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 

Proiectului. 

 Art. 5 – Se nominalizează reprezentantul legal al comunei, respectiv domnul Primar Ilie Viorel, pentru 

relația cu A.F.I.R. și Asociația G.A.L. Dealurile Bohotinului în derularea Proiectului. 

 Art. 6 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate, 

Compartimentului contabilitate, Compartimentului juridic, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii. 

Adoptată  astăzi 23 ianuarie 2018. 

 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                          Consilier local,                                            

 

                            LILIANA CARP    

                                                                                                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                                                                                                  Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni.      


