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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 

pentru modificarea Art. 1 și a Art. 3 din Hotărârea nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

acesteia, precum și aprobarea constituirii Comisiei de soluționare a contestațiilor       

 

 

 Consiliul Local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 iunie 2017; 

 Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea constituirii 

Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și aprobarea constituirii Comisiei de 

soluționare a contestațiilor;  

- Referatul doamnei Mocanu Aneta, inspector în cadrul Compartimentului de urbanism și amenajarea 

teritoriului, înregistrat sub numărul 4501/RG/2017, prin care propune actualizarea componenței Comisiei 

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, precum și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor, urmare a modificării componenței consiliului local; 

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 4501/RG/2017;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 4657/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

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

al Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 4563/RG/2017; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 12, alin. (1) și art. 15 din Anexa la Hotărârea nr. 24/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și administrarea 

locuințelor sociale din Comuna Răducăneni;  

 În temeiul: 

- art. 21, alin. (1) 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. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 ART. I 

 Articolul 1 din Hotărârea nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 

sociale, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și aprobarea constituirii 

Comisiei de soluționare a contestațiilor, se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „Art. 1 - Se constituie Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe sociale, în următoarea componență:  

1. Encuț Emil, Viceprimarul Comunei Răducăneni – președinte; 

2. Botezatu Georgel, consilier local – membru; 

3. Aruștei Dumitru, consilier local – membru; 

4. Radu Ion, consilier local – membru; 

5. Mocanu Aneta, inspector în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului – membru.” 
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 ART. II 

 Articolul 3 din Hotărârea nr. 25/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 

sociale, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și aprobarea constituirii 

Comisiei de soluționare a contestațiilor, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 3 – Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor privind cererile de locuințe sociale, 

în următoarea componență: 

1. Ilie Viorel, Primarul Comunei Răducăneni – președinte; 

2. Botezatu Neculai, consilier local – membru; 

3. Radu Ciprian Ioan, consilier local – membru; 

4. Cașcaval Ștefan, consilier local – membru; 

5. Puiu Diana – Maria, consilier juridic - membru.” 

 

 ART. III 

 Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre tuturor persoanelor menționate în 

cuprinsul ei, tuturor persoanelor interesate, precum şi Instituției Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 30 iunie 2017. 

 

 

 

 

 

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                Consilier local,                                            

 

                               NECULAI BOTEZATU               

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                                                                                         Secretar comună 

 

                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.        


