
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 56 

 

privind trecerea din domeniul privat al Comunei Răducăneni  a terenului în suprafaţă de 2.933 

m.p.  situat în intravilanul satului  Răducăneni (T 81/P 3490; 3490/1), în  domeniul public al 

Comunei Răducăneni  

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare înregistrată sub numărul 6790/11.11.2010 a d-lui primar, ing. Neculai  

Botezatu, prin care solicită Consiliului Local aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei 

Răducăneni a terenului în  suprafaţă de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului Răducăneni (T 81/P 

3490; 3490/1), în domeniul public al Comunei Răducăneni, în vederea  trecerii ulterioare în 

domeniul public al statului, ca urmare a solicitării Ministerului Administraţiei şi Internelor - 

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 6957/2010 întocmit în temeiul prevederilor art. 44 

alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- avizele favorabile înregistrate sub nr. 7108/2010 şi nr. 7106/2010 ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat;   

- adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 

Iaşi nr. 532299/08.11.2010 prin care se solicită aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei 

Răducăneni în domeniul public al statului şi în administarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

- Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, a trerenului în suprafaţă de 2.933 m.p. situat în 

intravilanul satului Răducăneni (T 81/ P3490; 3490/1), comuna Răducăneni, judeţul Iaşi; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, alin.2, lit.”c” coroborat  cu alin.5, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



În baza art.8, alin.(1) din Legea nr.213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin.(1) şi al art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) -  Se aprobă trecerea din domeniul privat al Comunei Răducăneni în domeniul 

public al Comunei Răducăneni a terenului în suprafaţă de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului  

Răducăneni (T 81/P 3490; 3490/1), comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, în vederea trecerii ulterioare în 

domeniul public al statului, ca urmare a solicitării Ministerului Administraţiei şi Internelor - 

Inspectoratul  Judeţean al Poliţiei de  Frontieră Iaşi. 

           (2) – Hotărârea de trecere a bunului poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de 

contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul. 

 

 Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeazã Primarul, 

Viceprimarul, Biroul financiar - contabil şi Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni. 

 

 Art. 3 – Secretarul comunei va înmâna o copie după prezenta primarului, viceprimarului, 

Biroului financiar-contabil şi Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni, iar o copie va fi înaintată Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii. 

Dată astăzi 25 noiembrie 2010. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Consilier, 

 

DUMITRU MATEI 

 

 

 

                                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                                                               Secretarul comunei, 

           Viorica  Ecaterina  HUIVAN 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta

