
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

  

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20   

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi  a Ambulanţei tip B aflată în domeniul privat al Comunei 

Răducăneni 

 

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

data de 12 aprilie 2012; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 962718/2012 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al 

judeţului Iaşi, prin care solicită transmiterea în folosinţă gratuită a Ambulanţei tip B aflată în domeniul 

privat al Comunei Răducăneni, în vederea deschiderii unui punct de lucru în domeniul situaţiilor de 

urgenţă în localitatea Răducăneni; 

- referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 2249/2012, ale primarului comunei prin care 

se propune transmiterea ambulanţei menţionate în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi şi încheierea unui contract de comodat în acest sens;  

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei 

Răducăneni, înregistrat sub numărul 2275/2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 861, alin. (3) şi art. 874, alin. (1) din Codul Civil – Legea nr. 287/2009, republicată;  

- 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 pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi a Ambulanţei tip B aflată în domeniul privat al comunei şi 

identificată prin:  

a) marca: Volkswagen; 

b) serie şasiu: W12227HZ8H060459; 

c) nr. de înmatriculare: IS-08-POR. 

 Art. 2 –  Se aprobă contractul de comodat prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.    

 Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul Comunei Răducăneni, domnul ing. Neculai Botezatu să 

semneze în numele şi pentru Comuna Răducăneni contractul de comodat menţionat la art. 2.  

 Art. 4 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

 Art. 5 – Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 47/26.10.2010 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni se abrogă.  

            Art. 6 - Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

Dată astăzi 12 aprilie 2012. 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                  Consilier,   

                              

                       GHEORGHIŢĂ SCRIITORU                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                                                                                      Secretarul comunei 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        Bumbaru Cătălin 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.     


