CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 12
privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 6993 din 15.12.2017 privind includerea în
domeniul privat al comunei Oțeleni a imobilului ”Teren moară Oțeleni”
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16.02.2018 la
care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul
comunei Oțeleni privind includerea în domeniul privat al comunei a imobilului ”Teren moară
Oțeleni”.
Văzând planul de amplasament şi delimitare a imobilului, executat de către PFA Bucşa
Bogdan, înregistrat la numărul 6984 din 15.12.2017,
Văzând raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Hromei Diana înregistrat la
nr. 6981 din 15.12.2017,
Având în vedere dispozițiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
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.119, art.121, al.(1) si (2) si art.122 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Având în vedere raportul Compartimentului agricol statistică și fond funciar, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.7004 din data de
15.12.2017
Având în vedere raportul Compartimentului financiar-contabil, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.6996 din data de 15.12.2017.
În conformitate cu prevederile art.10, art.36, al.(2) lit. c) si al.(9) 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 5 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1 Se respinge proiectului de hotărâre nr. 6993 din 15.12.2017 privind includerea în
domeniul privat al comunei Oțeleni a imobilului ”Teren moară Oțeleni” în suprafață de 392 m.p.
în conformitate cu anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.
ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-

Primarului Comunei Oțeleni;
Instituției Prefectului Județului Iași;
Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
URSACHE IONELA

Oțeleni, 16 februarie 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
p. secretarul comunei
BENCHEA ROBERT

