
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26 

pentru aprobarea desfiinţării Echipajului de prim-ajutor tip S.M.U.R.D. Răducăneni   

 

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

de 30 martie 2011; 

 Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 47/27.09.2006 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă 

înfiinţarea şi finanţarea unui Echipaj de prim-ajutor comunitar tip S.M.U.R.D. în localitatea 

Răducăneni prin contribuţia financiară a cinci comune, respectiv comunele Răducăneni, Moşna, 

Cozmeşti, Gorban şi Grozeşti;  

- Contractul de asociere nr. 283/2008 pentru finanţarea echipajului menţionat mai sus, contract de 

asociere încheiat între consiliile locale ale celor cinci comune; 

- că în urma tuturor demersurilor întreprinse s-a constatat refuzul sau incapacitatea partenerilor asociaţi 

de a-şi achita obligaţiile contractuale;  

- că, de fapt, activitatea Echipajului de prim-ajutor tip S.M.U.R.D. Răducăneni a încetat odată cu 

disponibilizarea ultimilor angajaţi începând cu luna mai a anului 2010, iar serviciul în sine a fost practic 

desfiinţat prin faptul că, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, nu a mai fost inclus în organigrama aprobată prin Hotărârea nr. 40/09.08.2010 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

- că prin Hotărârea nr. 47/26.10.2010 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni s-a aprobat 

transmiterea în folosinţă şi administrare gratuită către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul 

Înalt” al Judeţului Vaslui a ambulanţei tip B aflată în dotarea Echipajului de prim-ajutor tip 

S.M.U.R.D. Răducăneni; 

- referatul înregistrat sub nr. 2047/2011 al domnului Bumbaru Cătălin, secretarul comunei, din care 

reiese necesitatea desfiinţării, de fapt şi de drept, a Echipajului de prim-ajutor tip S.M.U.R.D. 

Răducăneni;     

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 2047/2011 al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate, înregistrat sub numărul 2083/2011 şi Raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Răducăneni, 

înregistrat sub numărul 2048/2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. (3), lit. „b” 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 : 

 

Art. 1 – Se aprobă desfiinţarea, de fapt şi de drept, a Echipajului de prim-ajutor tip S.M.U.R.D. 

Răducăneni. 

 Art. 2 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Consiliilor Locale ale 

Comunelor Moşna, Cozmeşti, Gorban şi Grozeşti, tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate,  

precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 30 martie 2011 

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                                      RADU GICU                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin  

 


