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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 47 

privind aprobarea împăduririi unei suprafeţe de 30.000 m.p. de teren,  

proprietate publică a comunei  

 

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

din data de 31 octombrie 2012; 

 Având în vedere: 

- Adresa Direcţiei Silvice Iaşi – Ocolul Silvic Răducăneni din care rezultă disponibilitatea 

Ocolului Silvic Răducăneni de a pregăti şi împăduri o suprafaţă de 30.000 m.p. de teren; 

- Referatul înregistrat sub nr. 7537/2012 al domnului ing. Salda Eduard, inspector în cadrul 

Compartimentului fond funciar şi registrul agricol, prin care se identifică o suprafaţă de teren 

degradată, în pantă, supusă eroziunii şi alunecărilor de teren, suprafaţă care necesită lucrări de 

fixare a solului prin împădurire;  

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub  nr. 7537/2012 al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 7612/2012  al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul aparatul propriu al Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 7580/2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” şi lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 

9 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 împădurirea unei suprafeţei de 30.000 m.p. de teren, proprietate 

publică a comunei, teren identificat conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.     

 Art. 2 - Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre 

Compartimentului Fond Funciar şi Registrul Agricol, Direcţiei Silvice Iaşi – Ocolului Silvic 

Răducăneni, persoanelor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

Dată astăzi 31 octombrie 2012. 

 

 

 

 
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                              Consilier, 

 

                     DUMITRU ARUŞTEI                            
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin   
 
 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 13 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.      
 


