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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 126 

privind încetarea contractului de concesiune nr. 4102/17.04.2019 pentru trupul de pășune 

comunală Bahnă aflată în domeniul privat al comunei Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.11.2019, 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 referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind încetarea contractului de concesiune nr. 4102/17.04.2019 pentru trupul de pășune 

comunală Bahnă aflată în domeniul privat al comunei Oțeleni; 

Având în vedere cererea nr. 9110/05.11.2019 înaintată de către domnul Mitrofan Daniil, 

în calitate de concesionar al trupului de pășune comunală Bahnă aflată în domeniul privat al 

comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art IX lit. i) din Contractul de concesiune nr. 

4102/17.04.2019 pentru trupul de pășune comunală Bahnă aflată în domeniul privat al comunei 

Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 108 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 9243 din 11.11.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 9595din 

28.11.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 abțineri”, 

adoptă următoarea, 

  

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se ia act de încetarea contractului de concesiune nr. 4102/17.04.2019 pentru 

trupul de pășune comunală Bahnă aflată în domeniul privat al comunei Oțeleni începând cu data 

de 05.11.2019. 

ART.2 Concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice 

sarcina, bunul concesionat. 
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  ART.3 - Primarul comunei Oțeleni va prelua prin proces-verbal  bunul concesionat de la 

concesionar și va urmări ca suprafata de pajiste ce face obiectul contractului de  concesiune să se 

afle in conditii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului. 

ART.4 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART. 5 – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului agricol, statistică și fond funciar; 

- 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, 28 noiembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


