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JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38  

privind reglementarea activității sezoniere de comercializare a strugurilor     

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 
august 2013; 

Având în vedere: 

- Referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 5416/2013, ale domnului Gherghelaș Benedict - 
Viceprimar al Comunei Răducăneni, prin care se propune reglementarea activității sezoniere de comercializare a 

strugurilor; 

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

Local şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 5525/RG/2013; 
În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 - art. 36, alin (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 16 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul: 
- art. 2, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 - Se aprobă și se stabilește ca, la nivelul localității Răducăneni, activitatea sezonieră de 

comercializare a strugurilor să se desfășoare doar pe terenul proprietate publică a comunei, identificat în anexa, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2 – Comercializarea strugurilor în orice alt loc aflat pe proprietatea publică a comunei, decât cel 

prevăzut la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 50 lei și 300 

lei.  

Art. 3 – Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Primarul Comunei Răducăneni și 
împuterniciții acestuia, poliție și jandarmerie.  

Art. 4 – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut prezenta 
hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  

Art. 5 – Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.     

Art. 6 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
                          Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Poliției Rurale Răducăneni, Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Iași, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.   

 

 Dată astăzi 30 august 2013. 

                     

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                               Consilier,   

 

                                          LILIANA CARP                                                                        
                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                                                                                      Secretarul comunei 

                                                                                                                                                        Bumbaru Cătălin    

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu 13 voturi „pentru” și 1 „abținere” dintre  cei 14 consilieri prezenți,  din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.   


