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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 115  

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice  prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor 

în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare drumuri de interes local pentru 

eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, județul Iași” 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

02.10.2019 la care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Dieac Adrian 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 predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice  prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii „Reabilitare drumuri de interes local pentru eliminarea 

efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, județul Iași”; 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de 

Investiţii“C.N.I.” S.A; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8188 din 01.10.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 8202 din 01.10.2019; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (7) lit. m) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de  11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- S.A., pe baza de protocol a unui număr 

de 10 amplasamente, terenuri, cu categoria de folosinţă drum, amplasamente situate in comuna 

Oteleni, judetul Iasi si aflate in administrarea Consiliului local Oteleni, in suprafata totala de 

39.389 mp, din care teren in suprafata de 8.270 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 60562 
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Oțeleni, nr. topo 60562; teren in suprafata de 5.256 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 

60561 Oteleni, nr. topo 60561; teren in suprafata de 5.581 mp, identificat potrivit Cartii funciare 

nr. 60566 Oteleni, nr. topo 60566; teren in suprafata de 1.411 mp, identificat potrivit Cartii 

funciare nr. 60565 Oteleni, nr. topo 60565; teren in suprafata de 2.042 mp, identificat potrivit 

Cartii funciare nr. 60564 Oteleni, nr. topo 60564; teren in suprafata de 3.531 mp, identificat 

potrivit Cartii funciare nr. 60568 Oteleni, nr. topo 60568; teren in suprafata de 3.204 mp, 

identificat potrivit Cartii funciare nr. 60569 Oteleni, nr. topo 60569; teren in suprafata de 1.049 

mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 60563 Oteleni, nr. topo 60563; teren in suprafata de 

7.601 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 60567 Oteleni, nr. topo 60567; teren in suprafata 

de 1.444 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 60571 Oteleni, nr. topo 60571 libere de orice 

sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre “C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investitii 

„Reabilitare drumuri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, 

județul Iași”. 

ART.2 Consiliul Local al comunei Oțeleni se obliga sa asigure, in conditiile legii, 

suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea șantierului. 

ART.3 Consiliul Local al comunei Oțeleni se obliga ca, după predarea amplasamentelor 

și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 

15 ani; 

ART.4  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari 

finantate de UAT Comuna Oțeleni în valoare de 711.521,01 lei fară TVA și 846.710,00 lei cu 

TVA. 

ART.5 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 2 octombrie 2019           BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


