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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 46 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în 

vederea scoaterii din funcțiune și casării, precum și pentru aprobarea casării unor obiecte de inventar    

 

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

de 29 septembrie 2017; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 23544/2015 a sc APAVITAL sa Iași, prin care se propune casarea unor bunuri aparținând 

domeniului public al Comunei Răducăneni, bunuri administrate de către societate;  

- Procesul-verbal înregistrat sub nr. 2090/2017 al Comisiei de inventariere constituită prin Dispoziția nr. 

317/2017 a Primarului Comunei Răducăneni, prin care se propune scoaterea și funcțiune și casarea unor 

bunuri aparținând patrimoniului comunei; 

- Referatul înregistrat sub nr. 6389/2017 al doamnei Lupu Luminița, consilier, prin care propune trecerea 

din domeniul public în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune și casării a unor bunuri;   

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 6389/RG/2017 ; 

- pozițiile cu nr. 43 și 44 din Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Răducăneni” la H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum 

și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 28/30.05.2006 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind trecerea în domeniul 

public al comunei a unor bunuri și Cartea Funciară nr. 60291 a Comunei Răducăneni;   

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6742/RG/2017, al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 

6594/RG/2017; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ 

teritoriale;  

- art. 36, alin. (2), lit. c) 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 trecerea din domeniul public al Comunei Răducăneni în domeniul privat al 

acesteia a unor bunuri, având datele de identificare după cum urmează: 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea bunului Elemente de identificare Valoare de inventar 

(lei) 

1 Construcție C8 (dormitor) CF 60291 UAT Răducăneni (fost Spital 

Neuro); Sc=455,11mp 

232.050,00 

2 Construcție C10 (grajd) CF 60291 UAT Răducăneni (fost Spital 

Neuro); Sc=188.90mp 

96.390,00 

3 Conductă distribuție azbociment 

D100 + 17 cămine 

L=500 ml 146.706,00 

4 Conductă distribuție azbociment 

D150 

L=1000 ml 220.059,00 

 

Art. 2 – Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor prevăzute la art. 1. 

 

Art. 3 – Se aprobă casarea obiectelor de inventar menționate în anexa, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
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Art. 4 – Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre.    

 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.                                   

 

 

 Adoptată astăzi 29 septembrie 2017. 

 

 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                            CAȘCAVAL ȘTEFAN                                                       

 

 

                                

                                                                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni 

 

 


