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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 16 

pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2010  a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  privind aprobarea 

Caietului de sarcini potrivit căruia se vor vinde, prin licitaţie publică, două imobile – corp clădire C1 şi 

corp clădire C2 – şi terenul aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 metri pătraţi, proprietatea  privată a 

Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 94   

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 24 

februarie 2011; 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 45/2010 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea raportului de evaluare 

în vederea vânzării unor bunuri aflate în domeniul privat al comunei şi aprobarea unor reglementări  pentru 

desfăşurarea licitaţiei publice; 

- Hotărârea nr. 62/2010  a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  privind aprobarea Caietului de sarcini 

potrivit căruia se vor vinde, prin licitaţie publică, două imobile – corp clădire C1 şi corp clădire C2 – şi 

terenul aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 metri pătraţi, proprietatea  privată a Comunei Răducăneni, 

judeţul Iaşi, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 94; 

- referatul înregistrat sub nr. 1176/2011 al domnului Martinaş Serafin, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care propune modificarea Hotărârii nr. 62/2010 urmare 
a neprezentării nici unei persoane la licitaţiile organizate; 

- proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 1180/2011 al Viceprimarului Comunei Răducăneni prin care propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 62/2010; 

- avizul favorabil înregistrat sub numărul 1643/2011 al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni şi referatul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni înregistrat sub nr. 

1642/2011;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Hotărârea nr. 62/2010  a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  privind aprobarea Caietului de 

sarcini potrivit căruia se vor vinde, prin licitaţie publică, două imobile – corp clădire C1 şi corp clădire C2 – 

şi terenul aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 metri pătraţi, proprietatea  privată a Comunei Răducăneni, 

judeţul Iaşi, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 94 se modifică după cum urmează:  

1. La art. 3, alin. (1) şi la pct I.6 din Anexa, sintagma „termen de 3 ani” se înlocuieşte cu sintagma „termen 

de 5 ani”.  
Art. 2 - Începând cu data prezentei hotărâri, alin. (1) şi (2) ale art. 2 din Hotărârea nr. 62/2010 a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni se abrogă.     

 Art. 3 - Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public şi se vor comunica Primarului, personalului cu 
atribuţiile specifice în materie de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la 

îndeplinire; Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea verificării legalităţii acesteia; altor persoane fizice sau 

juridice interesate, toate prin grija secretarului  comunei.   

Dată astăzi 24 februarie 2011. 

 

                                           

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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