
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

  

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36 

privind zonarea și ierarhizarea pe ranguri a localităților componente ale Comunei  Răducăneni 

  

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 august 2013; 

Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 4901/RG al  doamnei Drăgan Ramona, referent de specialitate în cadrul 

Compartimentului taxe și impozite, prin care propune ierarhizarea pe ranguri și zonarea localităților 

componente ale Comunei  Răducăneni; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 5395/RG/2013 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 5546/RG/2013 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 

5525/RG/2013; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Anexei IV a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități; 

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul:  

- art. 247, lit. „b” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă și se stabilește rangul localităților componente ale Comunei Răducăneni, după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea localității Rangul Statutul localității 

1 Răducăneni IV Sat reședință de comună 

2 Bohotin V Sat component al comunei 

3 Roșu V „ 

4 Isaiia V „ 

 

 Art. 2 – Se aprobă și se stabilește ca tot teritoriul administrativ al Comunei Răducăneni să fie 

încadrat în zona D. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2014. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor persoanele interesate, Compartimentului Taxe și 

impozite, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iași pentru controlul legalităţii. 

 
Dată astăzi 30 august 2013. 

 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                                 Consilier, 

 

                          LILIANA CARP                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      Contrasemnează  

                                                                                                                                                    Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.      


