
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 

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

„Construire Cămin Cultural 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. 513/RG/2018 al Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului prin care 

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

„Construire Cămin Cultural în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 513/RG/2018, al primarului comunei;  

 În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), precum și ale alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 4 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 studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Cămin Cultural în 

localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, proiect nr. 48/2018 întocmit de către s.c. NORD – EST 

PROIECT s.r.l. – Iași.  

            Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico – economici precizați în studiul de fezabilitate menționat la art. 1, 

după cum urmează:  

  A. Indicatori tehnici generali 

a) aria construită (Ac) = 600,00 mp; 

b) aria desfășurată construită (Adc) = 776,85 mp; 

c) aria utilă (Au) = 694,05 mp; 

 B. Indicatori economici 

a) valoare totală fără TVA = 2.235,471 mii lei, din care C+M = 1.547,800 mii lei; 

b) cheltuieli pentru investiția de bază = 1.746,00 mii lei, fără TVA; 

c) valoare totala cu TVA =  2.656,549 mii lei, din care C+M = 1.841,881 mii lei. 

  Art. 3 – Proiectul se va depune la Compania Națională de Investiții în vederea obținerii finanțării prin 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Așezăminte culturale”. 

           Art. 4 – Se  numeşte reprezentant legal al proiectului domnul Ilie Viorel, primarul comunei Răducăneni, 

judeţul Iași.  

           Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate, 

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii. 

Adoptată astăzi 23 ianuarie 2018. 

 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                       Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  

                                     LILIANA CARP               
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, la ședință fiind prezenți 14 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție  ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni.  


