
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  57 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi a 

unui bun imobil – spaţiu, aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 

octombrie 2017; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 2149049/2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi, prin care solicită alocarea 

unui spaţiu în vederea desfășurării activităților specifice de către Grupa de Jandarmi Supraveghere și 

Intervenție Răducăneni; 

- Referatul, înregistrat sub numărul 7335/RG/2017, al doamnei Aneta Mocanu, inspector în cadrul 

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, prin care propune transmiterea în folosință 

gratuită către Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi a spațiului aflat la parterul blocului B3, scara A, 

imobil aflat în domeniul public al comunei; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 7335/RG/2017, al primarului comunei;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 7515/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

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

7398/RG/2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2), lit. c), precum şi ale art. 124 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 transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Iaşi, a bunului imobil – spaţiu situat la parterul blocului B3, scara A, din satul Răducăneni, spațiu aflat 

în domeniul public al comunei.  

 Art. 2 – Bunul imobil menţionat la art. 1 se transmite în vederea desfăşurării în condiţii 

corespunzătoare a activităţilor specifice de către grupa de jandarmi detaşată în localitatea Răducăneni, 

iar dreptul de folosinţă gratuită se exercită atât timp cât grupa de jandarmi va activa în localitate.  

 Art. 3 – Se aprobă contractul de comodat prevăzut în anexa, parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

 Art. 4 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 35/28.04.2011 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea transmiterii în folosință și administrare 

gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași a unui spațiu aflat în proprietatea publică a 

Comunei Răducăneni, se abrogă.  

 Art. 5 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Iaşi, Compartimentului contabilitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

Adoptată astăzi 31 octombrie 2017. 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                              Consilier local,  

 

                                      ȘTEFAN CAȘCAVAL                                                                                                                 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                                                                                  Secretar comună 

 

                                                                                                                                                  Cătălin Bumbaru 

 

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

Local al Comunei Răducăneni.   


