
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 5/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Comunei Răducăneni şi administrarea 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni în domeniul public al statutului şi administrarea 

Ministerului Justiţiei 

 

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

aprilie 2011; 

 Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 614/X/6/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, judeţul Iaşi prin care 

solicită modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 5/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni în sensul 

includerii şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni ca instituţie care funcţionează în imobilul 

care face obiectul hotărârii;   

- Hotărârea nr. 5/27.01.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind Răducăneni privind 

trecerea unor bunuri din domeniul public al Comunei Răducăneni şi administrarea Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni în domeniul public al statutului şi administrarea Ministerului Justiţiei; 

- Referatul înregistrat sub numărul 2275/2011 al Primarului Comunei Răducăneni, prin care se propune 

modificarea şi completarea Hotărârii nr. 5/27.01.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni şi 

anume, la art. 1 să se specifice că în imobilul ce face obiectul hotărârii „funcţionează Judecătoria 

Răducăneni şi Parchetul de pe lângă Judecătoria 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 temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Hotărârea nr. 5/27.01.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  privind trecerea 

unor bunuri din domeniul public al Comunei Răducăneni şi administrarea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni în domeniul public al statutului şi administrarea Ministerului Justiţiei se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

I.  Art. 1 va avea următorul cuprins:    

„Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Răducăneni şi administrarea Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei a 

imobilului (clădiri şi teren aferent) în care funcţionează Judecătoria Răducăneni şi Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Răducăneni, imobil identificat în Cartea Funciară nr. 60409 a Comunei 

Răducăneni”.   

 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate, Judecătoriei Răducăneni, Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Ministerului 

Justiţiei, tuturor persoanelor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

Dată astăzi 28 aprilie 2011. 

 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                                 Consilier, 

 

                               ION  RADU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin   

 

 


