
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 85 din 25.08.2017 

 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Oţeleni, judeţul Iaşi şi actualizarea valorii de inventar  pentru ”Drum exploatare” aflat în 

proprietatea publică a comunei Oțeleni.  

Consiliul Local Oţeleni, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive înaitată de către Primarul interimar al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

înregistrată sub nr. 5022 din 24.08.2017 

- Referatul de specialitate înaintat de către Compartimentul secretariat, înregistrat sub nr. 

5021din 24.08.2017. 

- HCL nr. 45 din 28.04.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi. 

- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

anexa nr. 1 la Statutul comunei Oțeleni, 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 125, submasura a2 - „Infrastructura 

agricola de acces”; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Contractul de finantare nr. C125A011112400019/ C0430A00T211112400019 din 

20.11.2015; 

- H.G. nr. 548 din 1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor, 

- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4853/17.08.2017 

- Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, privind finanțele publice locale. 

- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, alin.(4), lit. d, art. 63, alin. (1), lit. c si art. 126 din 

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

administrația publică locală; 



În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) și art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Oţeleni, judeţul Iaşi.  

Art.2. Se aprrobă actualizarea valorii de inventar pentru ”Drum exploatare” aflat în proprietatea 

publică a comunei Oțeleni, la valoarea de inventar de 3.003.457,20 lei. 

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Oteleni, 

județul Iași, prin Compartimentul financiar – contabil. 

 

Art.4.  Secretarul comunei Oţeleni va comunica un exemplar al prezentei hotărâri Primarului interimar al 

comunei Oțeleni,un exemplar Compartimntului financiar-contabil,  un exemplar Instituției Prefectului 

Județului Iași și o va afișa la sediul și pe site-ul instituției pentru publicitate. 

Adoptată astăzi, 25.08.2017 

 

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 12 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. La lucrările ședinței 

participă 12 consilieri locali din cei 13 consilieri locali aleși. 


