
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6 

privind aprobarea preluării  unor bunuri din domeniul privat al Judeţului Iaşi şi administrarea 

Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al Comunei Răducăneni şi administrarea Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni 

 

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

data de 27 ianuarie 2011; 

 Luând act de Hotărârea nr. 335 din 29.10.2010 a Consiliului Judeţean Iaşi privind trecerea din 

domeniul privat al Judeţului Iaşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al 

Comunei Răducăneni şi administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a imobilului 

(construcţii şi teren) situat în satul Bohotin, comuna Răducăneni; 

 Având în vedere: 

- Referatul nr. 192/2011 al primarului comunei prin care propune preluarea în domeniul public al 

comunei a imobilului menţionat mai sus; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 452/2011 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 427/2011; 

- Planul de amplasament şi delimitare a bunului imobil prevăzut în Cartea Funciară nr. 60003 a 

Comunei Răducăneni; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. „c” 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 - Se aprobă preluarea din domeniul privat al Judeţului Iaşi şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al Comunei Răducăneni şi administrarea Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni a imobilului situat în satul Bohotin, comuna Răducăneni identificat în Cartea 

Funciară nr. 60003 a Comunei Răducăneni.  

 Art. 2 - Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 

Compartimentul contabilitate al aparatului propriu de specialitate. 

 Art. 3 - Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate, Consiliului Judeţean Iaşi – Serviciul Financiar Contabil şi Gestionarea Patrimoniului şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 27 ianuarie 2011. 

 

                                     Preşedinte de şedinţă,  

                                             Consilier,   

 

                                          GICU RADU 

 

 
 

                                                                                                                                                      Contrasemnează 

                                                                                                                                                   Secretarul comunei 
 

                                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin   


