
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare gratuită către  

Consiliul Judeţean Iaşi – Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi a  

Drumului Comunal 66 Răducăneni - Ciortești   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere: 

- lipsa fondurilor necesare întreținerii și reabilitării Drumului Comunal 66 Răducăneni – Ciortești, aflat 

în domeniul public al comunei și oportunitatea ca aceste lucrări să fie efectuate de către Direcţia 

Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi; 

- referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 3096/RG/2013 ale primarului comunei, prin 

care propune transmiterea drumului comunal menţionat în administrarea Direcţiei Judeţene de 

Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi până la finalizarea lucrărilor de întreținere și reabilitare;  

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

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 

3303/RG/2013; 

 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 – Se aprobă transmiterea în folosinţă şi administrare gratuită către Consiliul Judeţean Iaşi 

- Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi a Drumului Comunal 66 

Răducăneni – Ciortești, aflat în domeniul public al comunei. 

 Art. 2 – Drumul comunal menţionat la art. 1 se transmite în vederea  întreținerii și reabilitării 

prin pietruire, iar dreptul de folosinţă şi administrare gratuită se exercită până la finalizarea şi recepţia 

lucrărilor.   

 Art. 3 – Predarea-primirea  se va face pe bază de protocol încheiat între Primarul  Comunei 

Răducăneni – Mihai Irimia şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.  

 Art. 4 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Consiliului Judeţean Iaşi 

- Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 30 mai 2013. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                              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.    


