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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 53 

pentru însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni a unor bunuri imobile – clădiri, precum și pentru actualizarea valorii de inventar 

a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei   

 
 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 

noiembrie 2016; 
  Având în vedere: 
- Referatul doamnei Mocanu Aneta, inspector în cadrul Compartimentului de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, înregistrat sub nr. 7831/2016, prin care propune însușirea în domeniul public al Comunei 
Răducăneni a unor bunuri imobile – clădiri, precum și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri 

imobile aflate în domeniul public al comunei în vederea înscrierii acestora în cartea funciară; 
- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 7831/2016, al Primarului Comunei Răducăneni; 
- Hotărârea nr. 61/16.11.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind trecerea din domeniul 

privat al comunei în domeniul public al comunei a clădirii cu destinația Școala Trestiana și a terenului 
aferent acesteia; 

- Hotărârea nr. 66/21.11.2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind trecerea în domeniul 
public al comunei a obiectivului „Sală sport de educație fizică școlară” din localitatea Răducăneni;  
- Raportul de evaluare a bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Răducăneni întocmit 

de către s.c. Proimpact s.r.l., firmă specializată în evaluări imobiliare; 
  În conformitate cu prevederile:  

- Anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
-  art. 3, alin. (4) şi art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare;   
- art. 863, lit. „f)” din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- art. 36, alin. (2), lit. c) 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 însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Răducăneni a unor bunuri imobile - clădiri, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 

dobândirii/dării în 
folosință 

Valoare de 

inventar 
(lei) 

1 Sediu primărie Regim de înălțime: D+P+E; 

Sc=538 mp; Sd=1000,45 mp. 

2012 1.686.341,98 

2 Spațiu pentru centrala 
termică (aferent sediu 

primărie) 

Regim de înălțime:P;  
Sc=27,63 mp. 

2012 20.459,10 

3 Stație sortare deșeuri  Regim de înălțime:P;  
Sc=768 mp. 

2010 1.483.163,91 

4 Vestiare (Baza sportivă 

Răducăneni) 

Regim de înălțime:P;  

Sc=199 mp. 

2012 214.113,08 
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 Art. 2. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al 
Comunei Răducăneni, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului Elemente de identificare Valoare de inventar 
actualizată 

(lei) 

1 Școala Trestiana   

1.1 Clădire Școala Trestiana Regim de înălțime:P;  
Sc=65,00 mp. 

51.830,73 

1.2 Teren aferent  S=628 mp. 3.087,00 

2 Sală sport de educație fizică școlară Regim de înălțime:P;  

Sc=385,00 mp. 

724.495,39 

  
  
 Art. 3  Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului contabilitate, 
tuturor persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 
Dată astăzi 17 noiembrie 2016.  

 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                 Consilier local 

 

                              ARUȘTEI DUMITRU                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                                                                                                  Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni. 


