
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 47   

privind aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare gratuită către Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Podu Înalt” al judeţului Vaslui  a Ambulanţei tip B aflată în domeniul privat al 

Comunei Răducăneni 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 937250/2010 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podu Înalt” al judeţului 

Vaslui, prin care solicită preluarea în folosinţă şi administrare gratuită a Ambulanţei tip B aflată în 

domeniul privat al Comunei Răducăneni; 

- referatul înregistrat sub numărul 4492/2010 al primarului comunei prin care propune transmiterea 

ambulanţei menţionate în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podu Înalt” al 

judeţului Vaslui  până la reînfiinţarea Serviciului tip S.M.U.R.D. la nivelul Comunei Răducăneni;  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6279/2010 al comisiei de specialitate şi referatul compartimentului 

din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 6278/2010; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

- art. 36. alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „a” precum şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată; 

 În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art. 1 – Se aprobă transmiterea în folosinţă şi administrare gratuită către Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Podu Înalt” al judeţului Vaslui a Ambulanţei tip B aflată în domeniul privat al 

comunei şi identificată prin:  

a) marca: Volkswagen; 

b) serie şasiu: W12227HZ8H060459; 

c) nr. de înmatriculare: IS-08-POR. 

 Art. 2 – Dreptul de folosinţă şi administrare gratuită se exercită până la reînfiinţarea Serviciului 

tip S.M.U.R.D. la nivelul Comunei Răducăneni.   

 Art. 3 - Predarea-primirea se va face pe bază de protocol încheiat între Primarul Comunei 

Răducăneni – ing. Neculai Botezatu şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podu Înalt” al 

judeţului Vaslui.  

 Art. 4 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

            Art. 5 - Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Podu Înalt” al judeţului Vaslui şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 26 octombrie  2010. 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                  Consilier,   

                              

                                    Dumitru Matei                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        Huivan Viorica - Ecaterina 


