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HOTĂRÂREA NR. 17  

privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 6175 din 21.09.2018 privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Oțeleni, județul Iași, 

prin înscrierea corectă a suprafeței de teren și a elementelor de identificare, aprobarea 

dezmembrării și a vânzării către titularii dreptului de prempțiune pentru imobilul teren 

intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2019 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către domnul 

consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif, privind modificarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin înscrierea corectă a 

suprafeței de teren și a elementelor de identificare, aprobarea dezmembrării și a vânzării către 

titularii dreptului de prempțiune pentru imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc 

Oțeleni; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 25 din 30 aprilie 2013 privind înscrierea corectă a 

suprafeței de teren și a elementelor de identificare de la poziția nr. 8 din Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere planurile de amplasament ale imobilulelor cu propunerea de dezlipire 

întocmite de PFA Bucșa Bogdan, înregistrate cu nr. 3752 din 04.07.2018, nr.5725 din 

10.09.2018, 5726 din 10.09.2018 și 5727 din 10.09.2018; 

Având în vedere rapoartele de evaluare întocmite de evaluator autorizat ANEVAR 

Hromei Oana Diana, înregistrate la nr.3542 din 22.06.2018 și 6172 din 21.09.2018; 

Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 407 din 14 februarie 

2006, Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2984 din 23 octombrie 2012 și 

adeverința de rol nr. 6165 din 21.09.2018; 

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica și 

regimul  juridic al acesteia, conform căruia, domeniul privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din 

domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au un drept 

de proprietate privată. 

Ținând cont de prevederile prevederile art.123 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 2279 din 

22.02.2019; 



Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr.2433 din 28.02.2019; 

În conformitate cu prevederile art.10, art. 36, alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

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, cu un număr 

de 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 – Se respinge Proiectul de hotărâre nr. 6175 din 21.09.2018 privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin 

înscrierea corectă a suprafeței de teren și a elementelor de identificare, aprobarea dezmembrării 

și a vânzării către titularii dreptului de prempțiune pentru imobilul teren intravilan aferent 

magazinului sătesc Oțeleni. 

ART. 2– Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Oțeleni, 28 februarie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 


