
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25 

pentru însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni a două imobile – apartamente, precum și clasificarea acestora  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2017; 

  Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 2130/2017, al Comisiei pentru inventarierea patrimoniului comunei, constituită prin 

Dispoziția nr. 317/2017 a primarului Comunei Răducăneni, prin care se propune însușirea în domeniul public al 

Comunei Răducăneni a două imobile – apartamente, precum și stabilirea destinației acestora;  

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 2130/2017, al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 19/16.11.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea 

inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni, precum și casarea unor bunuri (mijloace fixe și/sau obiecte de 

inventar), unde, la nr. crt. 20 și 26, se constată apartenența la domeniul privat al comunei a celor două apartamente; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3228/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.  3168/RG/2017; 

  În conformitate cu prevederile: 

- Anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

-  art. 3, alin. (4) şi art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- art. 863, lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 2, lit. e) din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 29, alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. c) și art. 120, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

 Art. 1  Se aprobă însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni a două imobile - apartamente, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

bunului/adresa 

 

Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii/dării 

în folosință 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

 

1 

Apartament nr. 2, 

scara A, etaj 1, bloc 

K1-2, sat Răducăneni  

Apartament cu 3 camere, hol, bucătărie, wc  

serviciu, baie, debara, balcon, boxă; 

S.u. totală = 115.30 mp 

 

1994 

 

137.409,37 

 

2 

Apartament nr. 14, 

scara B, etaj 3, bloc 

A4, sat Răducăneni  

Apartament cu 2 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 

debara, balcon;  

S.u. totală = 41,20 mp. 

 

1994 

 

63.677,51 

 Art. 2. Se aprobă și se stabilește ca cele două apartamente menționate la art. 1, să fie clasificate ca 

fiind locuințe de intervenție, conform definiției prevăzute la art. 2, lit. e) din Legea nr. 114/1996 privind 

locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3  Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Comisiei de inventariere a 

patrimoniului comunei, Compartimentului contabilitate, tuturor persoanelor interesate, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 28 aprilie 2017.  
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                   Consilier local 

 

                           BOTEZATU GEORGEL                                                                                   
                                                                                                                                                                       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. 


