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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40  

pentru aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și teren 

aferent), precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 
septembrie 2013; 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 23/2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă întocmirea unui studiu de 
oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și teren aferent), proprietate publică a 

comunei; 

- Hotărârea nr. 35/2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care se aprobă studiul de oportunitate 

întocmit în vederea concesionării bunurilor imobile menționate mai sus, precum și concesionarea prin procedura 
licitației;    

- Referatul domnului ing. Martinaş Serafin, inspector în cadrul Compartimentului de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, înregistrat sub nr. 6159/RG/2013, prin care propune aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea 
comisiei de evaluare a ofertelor; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 6159/RG/2013 al Primarului Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6431/RG/2013, al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi 
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 6287/RG/2013; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006;    

-  art. 36, alin (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul: 

- art. 8, alin. (2) și art. 16, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 

- art. 45, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – În vederea organizării și desfășurării procedurii de concesionare a unor bunuri imobile (construcții 

și teren aferent) aflate în proprietate publică a comunei, se aprobă documentația de atribuire conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă:  

1. Lupu Marcel                      - consilier local; 

2. Fechete Claudiu - Florinel - consilier local; 
3. Ailieseii Ion                       - consilier local; 

4. ____________________  -  reprezentant la Direcţiei Generale a Finanţelor Publice; 

5. insp. Martinaș Serafin        - reprezentant al Primarului Comunei Răducăneni. 
Art. 3 – Se mandatează Primarul Comunei Răducăneni, domnul Mihai Irimia, să semneze în numele şi 

pentru Comuna Răducăneni, dacă este cazul, contractul de concesiune încheiat în urma finalizării procedurilor 

privind concesionarea bunurilor imobile.    
Art. 4 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                          Secretarul comunei va comunica, în copie, prezenta hotărâre persoanelor interesate,  

Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, membrilor Comisiei de evaluare, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.                       

   Dată astăzi 30 septembrie  2013. 

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                                 Consilier,   

 

                                           LILIANA CARP                                                                         
                                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                                                      Secretarul comunei 

                                                                                                                                                                                        Bumbaru Cătălin  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.    


