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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 28 
privind aprobarea întocmirii  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesion�rii 

unei suprafe�e de teren,  proprietate public� a comunei  

 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- cererea înregistrat� sub nr. 1455/2010 a S.C. Complex Somi Prest S.R.L., cu sediul în 
sat Bohotin, comuna R�duc�neni, RO 6936820, reprezentat� prin domnul Cre�u Sorin în 
calitate de administrator, prin care solicit� concesionarea unei suprafe�e de teren de 
4.000 m.p., proprietate public� a comunei, în vederea desf��ur�rii de activit��i 
economice; 
- referatul nr. 2127/2010 al primarului comunei prin care propune întocmirea unui 
studiu de oportunitate în vederea concesion�rii bunului imobil men�ionat mai sus;  
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2204/2010  al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local �i raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul 
propriu, înregistrat sub nr. 2195/2010; 
 În conformitate cu prevederile: 
- art. 10 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate public�, actualizat�;   
- art. 36, alin. (2), lit. „c” �i alin. (5), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 
publice locale, republicat� �i actualizat�, 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  
  

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 - Se aprob� întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesion�rii 
unei suprafe�ei de 4.000 m.p. de teren, proprietate public� a comunei, teren identificat 
conform Anexei, parte integrant� a prezentei hot�râri.     
 Art. 2 - Primarul comunei va urm�ri ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri.  
                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre 
Compartimentului de urbanism �i amenajarea teritoriului, persoanelor interesate precum 
�i Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  

Dat� ast�zi 30 aprilie  2010. 
 
 
                                          Pre�edinte de �edin��,     
                                                   Consilier,   
 
                                         PETRU GHERGHEL            

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                               Contrasemneaz�  
                                                                                                                                            Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                              Bumbaru C�t�lin  


