
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12  

privind atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni   

 
 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 27 

februarie 2015; 

 Având în vedere: 

- referatul, înregistrat sub numărul 6785/RG/2014, al domnului Martinaș Serafin, inspector în cadrul 

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, prin care propune atestarea domeniului privat al Comunei 

Răducăneni; 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 6785/RG/2014 al primarului comunei; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 1003/RG/2015 al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi raportul 

compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 976/RG/2015; 

- Hotărârea nr. 15/13.03.2003 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă trecerea unei suprafeţe 

de teren de 1.800 m.p. în domeniul privat al Comunei Răducăneni; 

- Hotărârea nr. 16/13.03.2003 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă schimbul de terenuri 

între Consiliul Local al Comunei Răducăneni şi doamna Grasu Aglaia;   

- Hotărârea nr. 49/27.09.2006 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă trecerea unei suprafeţe 

de teren de 32.736 m.p. din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni; 

- Hotărârea nr. 18/10.03.2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă trecerea unei suprafeţe 

de teren de 14.000 m.p. din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni; 

- Hotărârea nr. 30/11.04.2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă trecerea unei suprafeţe 

de teren de 5.000 m.p. din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni; 

- Hotărârea nr. 75/21.11.2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind trecerea în domeniul privat al 

comunei a unor clădiri și a terenului aferent acestora, care au aparținut fostului C.A.P. Bohotin;  

- Hotărârea nr. 22/30.05.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind însuşirea în domeniul privat al 

Comunei Răducăneni a unor bunuri imobile; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 121, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ARTICOL UNIC 

 

(1) Se atestă apartenența la domeniul privat al Comunei Răducăneni a bunurilor cuprinse în Anexa, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului contabilitate, Compartimentului 

urbanism și amenajarea teritoriului, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

 

Dată astăzi 27 februarie 2015. 

                             

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                          Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  

                       DAN EUGEN LADAN                                                                       
 

 
                                                                                                                                      Contrasemnează  

                                                                                                                                                     Secretar comună 

 

                                                                                                                                                    Bumbaru Cătălin  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 dintre cei 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    


