
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

PRIMARUL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

Nr. 3161/RG/20.05.2013 

 

P R O I E C T  

H O T Ă R Â R E A   Nr. ___ 

privind aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și administrarea 

locuințelor sociale din Comuna Răducăneni      

 

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

de _______________________; 

 Având în vedere: 

- Referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul ______/RG/2013, ale primarului comunei 

prin care propune aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și 

administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. _____/RG/2013  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. ________/RG/2013; 

- Anunţul înregistrat sub nr. ____/RG/2013 al secretarului comunei prin care face publică intenţia 

Consiliului Local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ în şedinţa ordinară din luna iulie 

2013, anunţ făcut în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică;  

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Articol unic – (1) Se aprobă Regulamentul privind realizarea, repartizarea, închirierea, 

exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Comuna Răducăneni, conform anexei parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

                   (2)  Primarul, prin compartimentele de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta tuturor persoanelor interesate şi 

Instituției Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi ____________ 2013. 

 

 

                                          PRIMAR,  

 

                                     MIHAI IRIMIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                                                                                                 Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  
.   


