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H O T Ă R Â R E A  Nr. 45 

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 29/30.07.2015 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni pentru aprobarea raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 

aflat în proprietatea privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de negociere 
 

 
 

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

de 29 octombrie 2015; 
Având în vedere: 

- Referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 6189/RG/2015, ale primarului comunei, prin care 
se propune modificarea componenței Comisiei de negociere menționată la art. 3 din Hotărârea nr. 
29/30.07.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea raportului de evaluare și 

vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei, precum și pentru 

constituirea comisiei de negociere, în sensul înlocuirii domnului Martinaș Serafin, inspector, al cărui 

raport de serviciu a încetat începând cu data de 02.09.2015; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6418/RG/2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local  al  Comunei  Răducăneni  şi  Referatul  compartimentului  de  specialitate,  înregistrat  sub  nr. 
6383/RG/2015; 

În conformitate cu prevederile Legii 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 : 

 
ARTICOL UNIC 

 
(1) Art. 3 din Hotărârea nr. 29/30.07.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru 

aprobarea raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aflat în proprietatea 

privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de negociere se modifică, în sensul înlocuirii 

domnului Martinaș Serafin cu doamna Lupu Luminița, consilier în cadrul aparatului propriu. 

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 29/30.07.2015 rămân neschimbate. 
(3)  Secretarul comunei  va comunica prezenta  hotărâre  doamnei  consilier  Lupu  Luminița  şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

 
Dată astăzi 29 octombrie 2015. 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

VALENTIN PETREA 

 
 
 

Contrasemnează 

Secretar comună 

 
Bumbaru Cătălin 

 

 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate, fiind prezenți toți cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni. 


