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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 66 

pentru aprobarea dării în administrare către Județul Iași - Consiliul Județean Iași, 

a bunurilor aferente proiectului „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor 

menajere în comuna Răducăneni, județul Iași”, proprietate publică a Comunei 

Răducăneni 

 

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

ordinare din data de 27 noiembrie 2017; 

 Având în vedere: 

- obiectivul de investiții „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere 

în comuna Răducăneni, județul Iași”, investiție implementată și realizată în Comuna 

Răducăneni cu finanțare prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural; 

- Adresa cu nr. 31125/2017 a Consiliului Județean Iași referitoare la derularea proiectului 

major „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, proiect în care 

Comuna Răducăneni este parte; 

- Referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 7684/RG/2017,  ale viceprimarului 

comunei;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 8160/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local şi Raportul compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat 

sub nr. 8074/RG/2017;  

 În conformitate cu obligațiile asumate prin: 

- Hotărârea nr. 6/19.02.2009 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea asocierii Comunei Răducăneni cu alte unități administrativ-teritoriale din județ 

în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate ADIS Iași; 

- Hotărârea nr. 13/31.03.2009 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubritate ADIS Iași;  

- Hotărârea nr. 31/03.08.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea Documentului de Poziție;  

- Hotărârea nr. 32/03.08.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 

aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție; 

- Hotărârea nr. 48/29.09.2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Documentul de Poziție; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 

statului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ca obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice; 

- Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii  nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare;  
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- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 11, art. 12, art. 13 și art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și 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 darea în administrare, începând cu data atribuirii de către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași a Contractului de 

Delegare a Gestiunii Activității de Colectare și Transport a Deșeurilor Menajere din 

județul Iași, a bunurilor și a întregii infrastructuri aferente stației de sortare, realizată prin 

proiectul „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere”, proprietate 

publică a Comunei Răducăneni, către Județul Iași – Consiliul Județean Iași, pe toată 

perioada de derulare a contractului de delegare mai sus amintit.  

Art. 2 – Bunurile menționate la art. 1 sunt identificate în anexa, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 3 – Predarea – primirea efectivă a bunurilor menționate la art. 1, cu toate 

caracteristicile și valorile aferente fiecărui bun, se va face în baza unui protocol încheiat 

între Comuna Răducăneni și Consiliul Județean Iași. 

Art. 4 – Se împuterniceşte domnul Encuț Emil, viceprimarul Comunei Răducăneni, 

să semneze legal valabil, în numele şi pentru Comuna Răducăneni, protocolul menționat 

la art. 3.    

Art. 4 – Secretarul comunei va comunica copie după prezenta hotărâre domnului 

Encuț Emil, Consiliului Județean Iași, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubritate ADIS Iaşi, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii. 

    Adoptată astăzi 27 noiembrie  2017. 

 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                      Consilier local,   

 

                                    LILIANA CARP              

 

 

                                                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                     Secretar comună 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  

 

 

 

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

Local al Comunei Răducăneni 


