
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
  
 

H O T � R Â R E A   Nr. 18  
privind aprobarea transmiterii în folosin�� �i administrare gratuit� c�tre Consiliul Jude�ean Ia�i – 

Direc�ia Jude�ean� de Administrare a Drumurilor �i Podurilor  Ia�i  a Drumului Comunal 56 

R�duc�neni - Ro�u   

 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 

Având în vedere: 
- Adresa înregistrat� cu nr. 1010/2010 a Direc�iei Jude�ene de Administrare a Drumurilor �i Podurilor 
Ia�i, prin care ne informeaz� c� Drumul Comunal 56 R�duc�neni – Ro�u, aflat în domeniul public al 
comunei, se afl� în programul de reabilitare prin pietruire prev�zut pe anul 2010 al direc�iei; 
- referatul înregistrat sub num�rul 1183/2010 al primarului comunei prin care propune transmiterea 
drumului comunal men�ionat în administrarea Direc�iei Jude�ene de Administrare a Drumurilor �i 
Podurilor Ia�i pân� la finalizarea lucr�rilor de reabilitare;  
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 1478/2010 al comisiei de specialitate �i referatul compartimentului 
din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 1449/2010; 
 În conformitate cu prevederile:  
- art. 12, alin. (1) �i (2) din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea public� �i regimul juridic al 
acesteia; 
- art. 36. alin. (2), lit. „c” �i alin. (5), lit. „a” precum �i ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a 
administra�iei publice locale, republicat�; 
 În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, 
 
 

H O T � R � � T E : 
 

 
 Art. 1 – Se aprob� transmiterea în folosin�� �i administrare gratuit� c�tre Consiliul Jude�ean Ia�i 
- Direc�ia Jude�ean� de Administrare a Drumurilor �i Podurilor Ia�i a Drumului Comunal 56 
R�duc�neni – Ro�u, aflat în domeniul public al comunei. 
 Art. 2 – Drumul comunal men�ionat la art. 1 se transmite în vederea reabilit�rii prin pietruire, 
iar dreptul de folosin�� �i administrare gratuit� se exercit� pân� la finalizarea �i recep�ia lucr�rilor.   
 Art. 3 - Predarea-primirea se va face pe baz� de protocol încheiat între Primarul  Comunei 
R�duc�neni – ing. Neculai Botezatu �i Direc�ia Jude�ean� de Administrare a Drumurilor �i Podurilor 
Ia�i.  
 Art. 4 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre Consiliului Jude�ean Ia�i 
- Direc�iei Jude�ene de Administrare a Drumurilor �i Podurilor Ia�i �i Institu�iei Prefectului Jude�ului 
Ia�i pentru controlul legalit��ii.  
 

Dat� ast�zi 23 martie  2010. 

 
                                   PRE�EDINTE DE �EDIN��,     
                                                    
                                                  Consilier,   

                             PETRU GHERGHEL                                                                                                                   
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 Contrasemneaz�  
                                                                                                                                             Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                               Bumbaru C�t�lin  


