
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 52   

privind darea în administrare și folosință gratuită către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea 

Răducăneni a imobilului cu funcțiunea de sală sport de educație fizică școlară      

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 
28 octombrie 2016; 
 Având în vedere: 

- procesul-verbal de recepție finală înregistrat sub nr. 5705/28.10.2008 privind lucrarea „Sală sport de 
educație fizică școlară”, investiție realizată de Compania Națională de Investiții – S.A.; 

- 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;  
- Adresa cu nr. 1281/24.10.2016 a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni prin care solicită 

consiliului local al comunei dreptul de administrare și folosință gratuită a sălii de sport; 
- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 6984/RG/2016,  al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 7179/RG/2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
Primarului Comunei Răducăneni înregistrat sub nr. 7025/RG/2016; 

 În conformitate cu prevederile:  
- art. 867 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
- art. 36, alin. 2, lit. c) și alin. (5), lit. a), art. 123, alin. (1) și art. 124 din 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   

(1) Se aprobă darea în administrare și folosință gratuită a imobilului cu funcțiunea de sală sport de 
educație fizică școlară către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni, pe toată durata 

de existență a construcției. 
(2) Predarea-primirea se va face pe bază de protocol încheiat între Primarul Comunei Răducăneni și 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni.   

Art. 2 

(1) Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
 (2) Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” 
Răducăneni, Compartimentului Contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  
Dată astăzi 28 octombrie 2016. 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                            Consilier local, 

 

                       ALUPOAEI MIHAI                            

 
                                                                                                                                    Contrasemnează  

                                                                                                                                                          Secretar comună 

 

                                                                                                                                                          Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.     

 


