
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA  

Nr.80 din 11.08.2017 

privind modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Oțeleni, județul Iași și actualizarea valorii de inventar a  Căminul Cultural și  Bibliotecii 

Comunale Oțeleni 

 

Consiliul Local Oţeleni, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4785 din 10.08.2017 a Primarului comunei Oţeleni, judeţul 

Iaşi, 

- Referatul de specialitate  nr.4782 din 10.08.2017 înaintat de către Compartimentul 

financiar contabil, 

- Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor 

- HOTĂRÎREA nr. 704 din 14 decembrie 1993pentru aprobarea unor măsuri de 

executare a  Legii contabilităţii nr. 82/1991 modificată cu completările ulterioare,  

- Ordinul   Nr. 2388 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului 

- Art 36 alin (2) lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr. 4621 din 02.08.2017 încheiat 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca Comunală” 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă modificarea Anexei nr. 1  la Statutul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, cu 

modificările şi actualizările ulterioare” după cum urmează: 

 

 



 

a) Poziţia numărul 26 , cod clasificare 1.6.2. se va modifica şi va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt 

Cod 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobândiri

i sau al 

dării în 

folosință 

Valoare 

de 

inventar 

- lei- 

Situația 

juridică 

actuală 

26. 1.2.6. Cămin 

Cultural și 

Biblioteca 

Comunală 

Construit din: blocuri de 

beton, acoperit cu plăci 

azbest,  

suprafaţa de 536 mp; 

Situat în: 

Sat: Oţeleni 

-Tarlaua: 34 

-Parcela: 1721/1 

Reabilitat 

2015 

 

550.938,87 Proprietate 

publică 

a comunei 

Oţeleni 

Reactualizat 

valoarea prin 

HCL 

...../............ 

 

 

b) Poziţia numărul 28 , cod clasificare 1.6.2. se anulează. 

Art. 2  Se aprobă  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, de către Primarul comunei Oţeleni 

prin aparatul de specialitate. 

Art.3. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotărâri Primarului interimar al 

comunei Oțeleni, Instituției Prefectului Județului Iași și o va afișa la sediul și pe site-ul instituției 

pentru publicitate. 

Adoptată astăzi, 11.08.2017 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER LOCAL, 

BENCHEA I. ROBERT 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 0 vot împotrivă și 0 abțineri la lucrările 

ședinței participă 11 consilieri locali din cei 13 consilieri locali aleși. 


