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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului a unor drumuri de interes local în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Reabilitare drumuri săteşti în localităţile Răducăneni şi Bohotin, comuna Răducăneni, 

judeţul Iaşi”   

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

extraordinare din data de 11 martie 2011; 

Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 1862/2011 al domnului ing. Martinaş 

Serafin, inspector în cadrul Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care 

propune transmiterea în folosinţă gratuită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 

unor drumuri de interes local în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare drumuri 

săteşti în localităţile Răducăneni şi Bohotin, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”;   

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 1873/2011 al primarului 

comunei; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 

asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1564/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru 

aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 

judeţean şi de interes local alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, 

precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice;     

- art. 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 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 aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului a unor drumuri de interes local aflate în proprietatea publică a comunei, după cum 

urmează:  

Nr. 

crt. 

Elemente de identificare ale drumului Lungime  

(ml) 

1 D.C. 56 Răducăneni – Roşu, de la intersecţia cu D.N. 28 spre satul 

Roşu  

1.800 

2 D.S. 3647 în loc. Răducăneni, de la intersecţia cu D.N. 28 spre 

Unitatea Medico – Socială Răducăneni 

810 

3 D.S. 3541 în loc. Răducăneni, de la intersecţia cu D.N. 28 până la 

intersecţia cu D.S. 3647   

395 

4 D.S. 1119 în loc. Bohotin, de la intersecţia cu D.F. 244 F spre 

Biserica Ortodoxă Bohotin 

580 

5 D.S. 634 în loc. Răducăneni (Bazga), de la intersecţia cu D.N. 28 

spre D.S. 676  

235 
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6 D.S. 676 în loc. Răducăneni (Bazga), de la intersecţia cu D.-S. 634 

până la intersecţia cu D.S. 725 

235 

7 D.S. 725 în loc. Răducăneni (Bazga), de la intersecţia cu D.S. 676 

spre Biserica Ortodoxă Bazga 

145 

8 D.S. 3386 în loc. Răducăneni, de la intersecţia cu D.N. 28 până la 

intersecţia cu D.S. 3541 

215 

 TOTAL 4.415 

 

 Art. 2 – Drumurile de interes local menţionate la art. 1 se transmit în vederea realizării 

obiectivului de investiţii „Reabilitare drumuri săteşti în localităţile Răducăneni şi Bohotin, 

comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, iar dreptul de folosinţă gratuită se exercită până la finalizarea 

investiţiei.   

 Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul comunei Răducăneni, domnul ing. Neculai Botezatu, 

ca reprezentant legal, de a semna protocolul de predare – primire a drumurilor menţionate la art. 

1 şi de a întreprinde toate demersurile necesare până la finalizarea obiectivului de investiţii.  

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

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

 
Dată astăzi 11 martie 2011. 

 

 

 

 

 

 
                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                                            Consilier, 

 

                                                         GICU RADU         
             
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Contrasemnează,  

                                                                                                                                                               Secretarul comunei, 

 

                                                                                                                                                                 Cătălin Bumbaru  


