
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26   

privind însușirea în domeniul privat al  Comunei Răducăneni a activului fix „Microbuz școlar marca 

Opel Movano Cibro”, precum și darea în administrare și folosință gratuită a acestuia către Liceul 

Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni    

 

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

29 mai 2015; 

 Având în vedere: 

- procesul-verbal cu nr. 112/2015, de predare-preluare fără plată a microbuzului școlar marca Opel 

Movano Cibro, 16 + 1 locuri, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

unitatea administrativ teritorială Comuna Răducăneni; 

- referatul, înregistrat sub numărul 3091/RG/2015, al domnului Dumitru Claudiu Cristinel, consilier în 

cadrul Compartimentului contabilitate prin care propune însușirea în domeniul privat al comunei a 

activului fix „Microbuz școlar marca Opel Movano Cibro”, precum și darea în administrare și folosință 

gratuită a acestuia către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni; 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 3100/RG/2013,  al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3174/RG/2015 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. 3041/RG/2015; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 553, alin. (1), art. 867 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 121, alin. (1) și (2), art. 123, alin. (1) și art. 124  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 însușește în domeniul privat al Comunei Răducăneni activul fix „Microbuz școlar 

marca Opel Movano Cibro”, având valoarea de inventar de 111.595,8667 lei.  

 Art. 2  
     (1) Se aprobă darea în administrare și folosință gratuită a activului fix menționat la art. 1 către 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni, pe toată durata de funcționare a acestuia. 

     (2) Predarea-primirea se va face pe bază de protocol încheiat între Primarul  Comunei 

Răducăneni și Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”.   

Art. 3 -  Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

      Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului Contabilitate,  

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 29 mai  2015. 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                            Consilier local, 

 

                          LUPU MARCEL                            
                                                                                                                                    Contrasemnează  

                                                                                                                                                          Secretar comună 

 

                                                                                                                                                          Bumbaru Cătălin  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.        


