
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 

privind trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni a unor terenuri având categoria de folosință „pășune”,  

în suprafață totală de 226,67 hectare  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2014; 

  Având în vedere: 

- că în urma procedurii de inventariere și întocmirii Anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor a identificat o suprafață totală 

de 811,67 hectare de teren având categoria de folosință „pășune”, teren utilizat pentru pășunatul animalelor; 

- faptul că în inventarul domeniului public al Comunei Răducăneni, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, 

cu modificările și completările ulterioare, în Anexa nr. 62, poz. 37 figurează doar suprafața de 585 de hectare de 

teren având categoria de folosință „pășune”; 

- Referatul înregistrat sub nr. 5913/RG/2014 al secretarului Comunei Răducăneni, prin care propune trecerea în 

domeniul public al Comunei Răducăneni a suprafeței de 226,67 hectare de teren având categoria de folosință 

pășune”, suprafață de teren rezultată ca diferență dintre suprafața identificată în urma inventarierii și suprafața aflată 

în domeniul public al comunei; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 5913/RG/2014, al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 613/RG/2014, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 

5967/RG/2014; 

  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 trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni a unor terenuri având categoria de folosință „pășune”, în suprafață totală de 226,67 hectare.  

 Art. 2 – Terenurile în suprafață totală de 811,67 hectare care aparțin domeniului public al comunei și care au 

categoria de folosință „pășune”, suprafață totală rezultată din însumarea suprafeței de 226,67 hectare menționată la 

art. 1 și a suprafeței de 585 hectare menționată la poz. 37, Anexa nr.  62 la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 

privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, 

sunt identificate conform Anexei și schițelor de amplasament aferente acesteia, părți integrante ale prezentei 

hotărâri.  

 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 30 octombrie 2014.  

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    Consilier local,   

 

                        GHERGHELAȘ BENEDICT 
                                                                                                                                                                    Contrasemnează 

                                                                                                                                                                    Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                    Bumbaru Cătălin  

 

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

Comunei Răducăneni. 


