
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în vederea scoaterii 

din funcțiune, casării și demolării, a construcției Corp  Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” - 

Răducăneni    

 

 Consiliul Local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de  30 

martie  2017; 

 Luând act de expertiza tehnică înregistrată  sub  nr. 2196/RG/27.03.2017, întocmită conform P100/3-2008 – 

Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, în care se constată că imobilul(clădirea) cu destinația 

Corp Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași   are un 

grad ridicat de degradare și în care se propune, ținând cont și de raportul cost efectiv/grad de asigurare seismică, 

demolarea imobilului și realizarea unei alte construcții cu respectarea normativelor și prescripțiilor tehnice în 

vigoare;    

Având în vedere: 

-Referatul  d-nei  Lupu  Luminița, consilier  primar,  înregistrat  sub  nr.2198/RG/27.03.2017,   prin care  propune  

trecerea   din  domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni a imobilului(clădirii) cu destinația Corp 

Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni în  vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

demolării acesteia, în condițiile legii; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 2199/27.03.2017, al primarului comunei prin care propune trecerea 

din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

demolării, a construcției cu destinația de Corp Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” – Răducăneni 

și Raportul compartimentelor din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr.2200/RG/2017 ; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

-  art.  8  din  Legea nr. 50/1991,  privind  autorizarea  executării lucrărilor de construcții republicată. cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 36, alin. (2), lit. c) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni a 

imobilului(clădirii) cu destinația Corp Administrativ C3 al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, comuna 

Răducăneni, județul Iași,  având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Trecerea în domeniul privat al Comunei Răducăneni a construcției prevăzută la alin. (1) se face în 

vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acesteia, în condițiile legii.   

 Art. 3 (1) Se mandatează Primarul Comunei Răducăneni, domnul Viorel  Ilie, ca în numele Comunei 

Răducăneni să efectueze demersurile necesare pentru demolarea construcției menționată la art. 1 şi valorificarea 

materialelor rezultate, dacă este cazul. 

 (2) Sumele obținute din valorificarea materialelor rezultate din demolare vor fi utilizate pentru acoperirea 

cheltuielilor aferente demolării clădirii, diferenţa urmând a fi vărsată la bugetul comunei.  

 Art. 4 Anexa la Hotărârea nr. 77/1999 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Răducăneni, se modifică în mod corespunzător.    

 Art. 5 Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului urbanism și 

amenajarea teritoriului, Compartimentului contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.         Dată astăzi 30 martie 2017 . 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                      Consilier local,   

                                Georgel BOTEZATU                                                                                      Contrasemnează  
                                                                                                                                                 p.  Secretar comună 

                                                                                                                                           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.  


