
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 61 

pentru clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca drumuri de exploatare, a două drumuri 

neclasificate, precum și pentru însușirea în domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatare   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 21 

decembrie 2016; 
 Având în vedere: 

- oportunitatea accesării de fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 în vederea 

amenajării unor drumuri de acces la exploatații agricole din comună; 
-  faptul că în urma măsurătorilor cadastrale s-a constatat existența unor drumuri neclasificate ce deservesc mai 

multe proprietăți agricole; 
- faptul că drumurile de exploatare agricolă propuse a fi amenajate nu figurează în domeniul public al comunei;    

- nota de fundamentare și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 8677/RG/2016, ale primarului comunei prin 

care se propune clasificarea ca drumuri de exploatare a două drumuri neclasificate, precum și însușirea în 
domeniul public al comunei a unor drumuri de exploatare;  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 8760/RG/2016  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al Primarului 
Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 8698/RG/2016; 

 În conformitate cu prevederile: 
- art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

-  art. 3, alin. (4) şi art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare;   
 - art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a), pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul: 
- art. 8, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  
 - art. 45, alin. (3) 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 - Se aprobă clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca drumuri de exploatare (DE), 

două drumuri neclasificate, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art. 2 – Se aprobă însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni a unor drumuri de interes local, respectiv drumuri de exploatare  (DE), conform 
Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.     

 Art. 3 - Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre  Compartimentului urbanism și 
amenajarea teritoriului, Compartimentului Contabilitate, persoanelor interesate, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 21 decembrie 2016. 

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                       Consilier local, 

 

                   ARUȘTEI DUMITRU                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin   

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali  aflați în funcție ai  Co n siliului 

Local al Comunei Răducăneni.     
 


