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H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 

privind aprobarea întocmirii unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 

teren,  proprietate privată a comunei  

 

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

de 29 mai 2014; 

 Având în vedere: 

- Cererea înregistrată sub nr. 3041/RG/2014 a sc Rom Sat Bohotin srl, cu sediul în localitatea 

Răducăneni, reprezentată prin administrator Gherghelaș Viorel Adrian, prin care solicită concesionarea 

unei suprafețe de teren amplasată în extravilanul comunei Răducăneni, proprietate privată a comunei; 

- Referatul înregistrat sub nr. 3113/RG/2014 al domnului ing. Martinaş Serafin, inspector în cadrul 

Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care propune întocmirea unui studiu de 

oportunitate în vederea concesionării terenului menţionat mai sus; 

- Proiectul de hotărâre nr. 3113/RG/2014 al primarului comunei; 

- 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. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   

- art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic – (1)  Se aprobă întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei 

suprafețe de teren, proprietate privată a comunei, teren aflat în extravilanul comunei Răducăneni şi 

identificat la nr. crt. 13, cu schița de amplasament aferentă, din Anexa la Hotărârea nr. 22/30.05.2013 a 

Consiliului local al Comunei Răducăneni privind însușirea în domeniul privat al Comunei Răducăneni a 

unor bunuri imobile.   

                (2) Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre persoanelor interesate, 

Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, precum 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 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.   


