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H O T Ă R Â R E A   Nr.20 

privind aprobarea întocmirii unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 

teren   proprietate publică a comunei Răducăneni 

 

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

de 30 martie   2017; 

 Având în vedere: 

- Cererea înregistrată sub nr.700/RG/2017 formulată de  către  Întreprinderea  Individuală  Vornicu Adrian 

– sat Răducăneni, comuna  Răducăneni, bl A4, sc. B, etj. 3, ap.13, județul Iași, prin care solicită 

concesionarea unei suprafețe de teren amplasată în in intravilanul satului Răducăneni, comunei 

Răducăneni, județul Iași, proprietate publică a comunei Răducăneni; 

- Referatul înregistrat sub nr.1790/RG/2017 al doamnei Aneta  Mocanu, consilier în cadrul 

Compartimentului urbanism și amenajarea  teritoriului prin care propune întocmirea unui  studiu de  

oportunitate  și inițierea unui  proiect de  hotărâre  în vederea concesionării unei suprafețe de teren de 

2.000 m.p., dintr-un  total de 65.000 m.p., situată  în  intravilanul  localității  Răducăneni, comuna  

Răducăneni, județul  Iași, identificată cadastral în  Tarlaua 101, Parcela 3145,  bun aparținând  domeniului  

public al comunei  Răducăneni și  înscris în Cartea  funciară nr. 60291 a Comunei Răducăneni; 

- Actul de dezmembrare nr.891/02.08.2010  și  Încheierea  nr.3130/19.08.2010  a  OCPI Iași - Biroul de  

Cadastru  și  publicitate  Imobiliară Răducăneni; 

- Proiectul de hotărâre nr.1791/RG/2017 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2109/RG/2017  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  

1820/RG/2017; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   

-- art.6 din Hotărârea nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

- art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „a” 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 unui Studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe 

de teren de 2.000 m.p., dintr-un  total de 65.000 m.p., situată  în  intravilanul  localității  Răducăneni, 

comuna  Răducăneni, județul  Iași, identificată cadastral în  Tarlaua 101, Parcela 3145,  bun aparținând  

domeniului  public al comunei  Răducăneni și  înscris în Cartea  funciară nr. 60291 a Comunei 

Răducăneni. 

 Art.2.- După întocmirea studiului de oportunitate, acesta va fi prezentat  Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni în vederea însușirii și aprobării, urmând ca acesta să hotărască în condițiile legii. 

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

            Art.4.- Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre persoanelor interesate, 

precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 30 martie  2017. 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                       Consilier local, 

                          BOTEZATU  GEORGEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                    Contrasemnează  

                                                                                                                                                 p. Secretarul comunei 

                                                                                                                                         cons. jur. Diana Maria  PUIU 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul  celor 13 consilieri locali în funcție  din cei  15  consilieri ai 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni.  


