
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19  

privind aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum şi  

casarea unor bunuri (mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar)    

 

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

de 30 mai 2013; 

 Având în vedere: 

- procesul-verbal înregistrat sub nr. 139/RG/2013 al Comisiei pentru inventarierea patrimoniului Comunei 

Răducăneni, constituită prin Dispoziția nr. 2/2013 a Primarului Comunei Răducăneni; 

- proiectul de hotărâre și referatul, înregistrate sub nr. 3113/RG2013, ale primarului comunei prin care 

propune spre aprobare inventarul patrimoniului şi casarea unor obiecte de inventar şi mijloace fixe;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3362/RG/2013 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu 

al Primarului Comunei Răducăneni înregistrat sub nr. 3303/RG/2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

-  Ordinului nr. 2861/2009 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;   

- 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 : 

 

 Art. 1 – Se aprobă inventarul patrimoniului Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, conform Anexei 

nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 – Se aprobă radierea din inventarul patrimoniului Comunei Răducăneni a următoarelor 

imobile care au fost retrocedate și au intrat în circuitul civil : 

 

Nr. 

crt. 

Nr. poz.  

în inventar 

Denumire bun Nr. inventar Nr. gestiune 

1 35 Clădire – Albu Margareta 15108 1 

2 37 Clădire – Cozma Neculai – Isaiia 15102 1 

3 38 Clădire – Fostă primărie Bohotin 15201 1 

  

 Art. 3 – Se aproba casarea unor bunuri, mijloace fixe şi obiecte de inventar,  conform Anexelor cu 

nr. 2 şi nr. 3, părţi integrante ale prezentei hotărâri.  

 Art. 4 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre contabilităţii precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 30 mai 2013. 

 

                           

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                                 Consilier, 

 

                     NECULAI BOTEZATU                            
                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                        Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                          Bumbaru Cătălin  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de toți cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni.    


