CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 13
privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor
imobile proprietate publică a comunei Oțeleni
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de
15.02.2019 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 inițiat de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai privind
darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile
proprietate publică a comunei Oțeleni;
Având în vedere prevederile HCL nr. 5 din 26 ianuarie 2018 privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, prin
înscrierea corectă a suprafeţelor de teren, a elementelor de identificare și a valorii pentru cimitire,
Văzând prevederile Legii nr. 213/1999 privind proprietatea publică, cu modificările și
completările ulterioare,
Văzând prevederile art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (3), art. 10, din Legea nr. 489/2006
privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Văzând prevederile art. 551 pct. 9, art. 861, art. 866, art. 874 alin. (1) și art. 875 din
Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 136 alin.(4) din Constituția României, republicată,
Având în vedere raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.1734din data de
08.02.2019;
În conformitate cu prevederile art 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1 - Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, Parohiei
Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni, a imobilului – ”Teren Cimitir Romano-Catolic Nou
Oțeleni” în suprafață de 15530 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași,
proprietate publică a comunei Oțeleni, identificat în sector cadastral 41, parcelele 2136, 2137,
2138, 2132/1/1, categoria de folosință CC, sector cadastral 22, parcela 278/100.

ART.2 Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, Parohiei
Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni, a imobilului – ”Teren Cimitir Romano-Catolic Vechi
Oțeleni” în suprafață de 2817 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași,
proprietate publică a comunei Oțeleni, identificat în sector cadastral 47, parcela 2391, categoria
de folosință CC, înscris în Cartea Funciară nr. 60534 Oțeleni.
ART.3 – Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, Parohiei
”Sfinții Voievozi” Oțeleni, a imobilului – ”Teren Cimitir Ortodox Oțeleni” în suprafață de 4624
m.p. situat în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, proprietate publică a comunei Oțeleni,
identificat în sector cadastral 14, Parcela 901, categoria de folosință CC, extravilan sat Oțeleni,
Tarlaua 25, parcela 303/100, înscris în Cartea Funciară nr. 60533 Oțeleni.
ART.4 Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, Parohiei
”Adormirea Maicii Domnului” Hândrești, a imobilului – ”Teren Cimitir Ortodox I Hândrești” în
suprafaţă de 7545 m.p. situat în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, proprietate publică
a comunei Oțeleni, identificat în Tarla 16, parcela 156, categoria de folosință CC, extravilan sat
Hândrești, înscris în Cartea Funciară nr.60537 Oțeleni.
ART.5 Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, Parohiei
”Adormirea Maicii Domnului” Hândrești, a imobilului – ” Teren Cimitir Ortodox II Hândrești”
în suprafaţă de 2621 m.p. situat în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, proprietate
publică a comunei Oțeleni, identificat în Tarla 17, parcela 1120/2, categoria de folosință CC,
înscris în Cartea Funciară nr. 60532 Oțeleni.
ART.6. Darea în folosință gratuită se face pe bază de proces-verbal de predare-primire
încheiat între reprezentanții părților.
ART.7 Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oțeleni,
domnul Gherăescu Felician Mihai, pentru a semna documentația necesară în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART.8 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART.9 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni;
- Parohiei ”Sfinții Voievozi” Oțeleni;
- Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului” Hândrești;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
URSACHE IONELA
Oțeleni, 15 februarie 2019

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

