
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 

pentru modificarea Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea 

arendării islazului comunal, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 mai 2014; 

 Luând act de faptul că, în urma controlului efectuat, specialiştii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură au reconsiderat suprafața eligibilă a pășunii comunale pentru care se poate obține subvenție în anul 

2014, în sensul diminuării acestei suprafețe arendate „Asociaţiei crescătorilor de ovine şi bovine Răducăneni”;   

 Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea arendării islazului 

comunal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Contractul de arendare a islazului comunal înregistrat sub nr. 283/21.04.2010 încheiat între U.A.T. Comuna 

Răducăneni şi „Asociaţia crescătorilor de ovine şi bovine Răducăneni”;  

- Adresa înregistrată sub nr. 2907/RG/2014 a „Asociaţiei crescătorilor de ovine şi bovine Răducăneni”; 

- Referatul înregistrat sub numărul 2921/RG/2014 al domnului ing. Salda Eduard, inspector în cadrul 

Compartimentului de fond funciar şi registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni privind aprobarea arendării islazului comunal, cu modificările ulterioare şi anume în loc de „suprafaţa 

de 816,59 ha” să se menţioneze „suprafaţa de 400,88 ha”;  

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 2907/RG/2013 al primarului comunei; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Hotărârea 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea arendării 

islazului comunal, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

I.  Art. 1 va avea următorul cuprins:    

„Se aprobă arendarea islazului Comunei Răducăneni, proprietate publică, în suprafaţă de 400,88 ha., 

către <<Asociaţia crescătorilor de ovine şi bovine Răducăneni>> reprezentată de domnul Alupoaei Mihai din 

satul Bohotin”.   

Art. 2 – Se aprobă Actul adiţional nr. 4 la Contractul de arendare a islazului comunal înregistrat sub nr. 

283/21.04.2010 încheiat între U.A.T. Comuna Răducăneni şi „Asociaţia crescătorilor de ovine şi bovine 

Răducăneni”, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.   

Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Comunei Răducăneni, dl. Mihai Irimia, să semneze legal valabil, în 

numele şi pentru Comuna Răducăneni,  Actul adiţional menţionat la art. 2.   

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

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre „Asociaţiei crescătorilor de ovine şi 

bovine Răducăneni”, tuturor persoanelor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

Dată astăzi 15 mai  2014. 

                             

                             PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                          Consilier local, 

 

            CLAUDIU-FLORINEL FECHETE                           
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin   

 

 

 
 

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

Local al Comunei Răducăneni.      


