
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni privind darea în administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de 

care aparțin 

 

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

20 iunie 2013; 

 Luând act de adresa înregistrată sub nr. 3190/RG/30.05.2014 a Parohiei Ortodoxe Bazga din 

comuna Răducăneni, județul Iași, reprezentată prin preot paroh Toader Constantin Bărbieriu, prin care se 

solicită preluarea în administrare și folosință gratuită a cimitirului ortodox din satul Răducăneni, zona 

Bazga, cimitir care aparține de parohie; 

 Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind darea în administrare și 

folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin; 

- că cimitirul ortodox din satul Răducăneni, zona Bazga face parte din domeniul public al Comunei 

Răducăneni, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al 

județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași; 

- referatul și proiectul de hotărâre ale primarului comunei, înregistrate sub numărul 3411/RG/2014, prin 

care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3501/RG/2014 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

şi raportul compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 3481/RG/2014; 

 În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „a” precum şi ale art. 124 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Hotărârea nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind darea în 

administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

1.  La Art. 1, după lit. e) se introduce un nouă literă, respectiv lit. f) care va avea următorul cuprins:  

„f) Cimitirul ortodox din satul Răducăneni, zona Bazga, către Parohia Ortodoxă Bazga, cu sediul în satul 

Răducăneni, zona Bazga”. 

 Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni nu se modifică. 

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

                     Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre parohiei menționate, 

Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 

pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 20 iunie 2014. 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                          Consilier local,                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

         CLAUDIU- FLORINEL FECHETE                            
                                                                                                                                                                Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  

 

 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni.       


