
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 1748 din 08.02.2019 privind concesionarea 

a cinci clădiri (grajduri) situate în incinta fostului sediu Complex Zootehnic din satul 

Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate privată a Comunei Oţeleni  

 

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 doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind concesionarea a cinci clădiri (grajduri) situate în incinta fostului sediu Complex 

Zootehnic din satul Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate privată a Comunei 

Oţeleni; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 14 din 18.05.2011 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 
Având în vedere prevederile HCL nr. 3 din 2013  privind aprobarea Regulamentelor de 

atribuire a contractelor de concesiune sau de închiriere pentru bunuri proprietate privată a 

comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat nr. 2823 din 

24.04.2017; 
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 119, art 121 alin. (1) și (2) art 123 alin. (1) și (2) din 

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

ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 1749 din 08.02.2019; 

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.2432 din 28.02.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) 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  7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



ART.1 – Se respinge Proiectul de hotărâre nr. 1748 din 08.02.2019 privind concesionarea 

a cinci clădiri (grajduri) situate în incinta fostului sediu Complex Zootehnic din satul Hândreşti, 

comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate privată a Comunei Oţeleni. 

ART.2– Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Se va afișa la sediul unității; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


