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H O T Ă R Â R E A   Nr. 35  

privind aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare gratuită către Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Iaşi a unui spaţiu aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 

aprilie 2011; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 1.732.234/2011 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi, prin care ne informează că 

o grupă de jandarmi va efectua misiuni de supraveghere şi intervenţie pe raza comunei, solicitând în 

acest sens un spaţiu în folosinţă gratuită; 

- referatul înregistrat sub numărul 2276/2011 al primarului comunei prin care propune transmiterea 

unui spaţiu, aflat în proprietatea publică a comunei, în administrare şi folosinţă gratuită Inspectoratului 

de Jandarmi Judeţean Iaşi pe durata detaşării unei grupe de jandarmi în localitatea Răducăneni;  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2289/2011 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2281/2011; 

 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 şi administrare gratuită către Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Iaşi a spaţiului identificat în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 – Spaţiul 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 şi administrare gratuită se exercită atât timp cât grupa de jandarmi va activa în 

localitate.   

 Art. 3 - Predarea-primirea spaţiului se va face pe bază de protocol încheiat între Primarul  

Comunei Răducăneni – ing. Neculai Botezatu şi reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

Iaşi.  

 Art. 4 - 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.  

Dată astăzi 28 aprilie 2011. 

 

 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                   Consilier,  

 

  

                                       ION RADU                                                                                                                      
                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin  

 

 


