
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 13 

privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 4925 din 21.08.2017 privind aprobarea 

executării de  lucrări de reconstrucție baraj, drum perimetral și construcții anexe la iaz 

comunal Oțeleni,  aflat în proprietatea publică a Comunei Oțeleni, județul Iași  și 

completarea contractului de concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între Consiliul Local 

Oțeleni și Tiba L. Romel 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 16.02.2018 

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

Văzând că domnul/doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul 

comunei Oțeleni privind aprobarea executării de  lucrări de reconstrucție baraj, drum perimetral 

și construcții anexe la iaz comunal Oțeleni,  aflat în proprietatea publică a Comunei Oțeleni, 

județul Iași  și completarea contractului de concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între 

Consiliul Local Oțeleni și Tiba L. Romel 

Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr 4459 din 25.07.2017 

Având în vedere: 

- prevederile legii 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, 

- prevederile Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor,  

- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (5) lit.a) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (5) lit.a) 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 4 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



ART.1 – Se respinge proiectul de hotărâre nr. 4925 din 21.08.2017 privind aprobarea 

executării  de  lucrări de reconstrucție baraj, drum perimetral, împrejmuire și construcții anexe la 

iazului comunal, aflat în proprietatea publică a Comunei Oțeleni, județul Iași 

ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Concesionarului Tiba l.Romel, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se afișează la sediul și pe site-ul instituției.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 16 februarie 2018 

 

 

 


