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H O T Ă R Â R E A   Nr. 16 

privind darea în administrare şi folosinţă gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin    

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

 Luând act de solicitările parohiilor din Comuna Răducăneni de a prelua în administrare 

cimitirele sătești arondate acestora; 

Având în vedere: 

- că cimitirele fac 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, înregistrate sub numărul 3084/RG/2014, ale primarului comunei prin 

care propune darea în administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care 

aparțin;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3180/RG/2014 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

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

3157/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 – Se aprobă darea în folosinţă şi administrare gratuită a cimitirelor sătești, pe durata 

existenței acestora, către parohiile de care aparțin, după cum urmează:  

a) Cimitirul romano-catolic din satul Răducăneni către Parohia Romano – Catolică „Sfinții 

Apostoli Petru și Paul”, cu sediul în satul Răducăneni; 

b) Cimitirul din satul Roșu către Parohia Ortodoxă „Sf. Apostol Toma”, cu sediul în satul Roșu; 

c) Cimitirul din satul Isaiia către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi”, cu sediul în satul Isaiia; 

d) Cimitirul din satul Bohotin către Parohia Ortodoxă „Sf. Nicolae”, cu sediul în satul Bohotin; 

e) Cimitirul ortodox din satul Răducăneni, către Parohia Ortodoxă „Sf. Dumitru”, cu sediul în 

satul Răducăneni. 

 Art. 2 – Predarea-primirea se va face pe bază de protocoale încheiate între Primarul  Comunei 

Răducăneni – Mihai Irimia şi parohii, protocoale care vor avea în suport, în mod obligatoriu, planuri de 

amplasament întocmite de către Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului.    

 Art. 3 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre tuturor parohiilor 

menționate, Compartimentului contabilitate, Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului 

şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 29 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 14 dintre cei 15 consilieri locali  aflați în funcție ai  

Consiliului Local al Comunei Răducăneni.      


