CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 22
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 ordinară, în data de 09.03.2018 la
care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate 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,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local
Oțeleni, înregistrat la nr. 4974 din 23.08.2017;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei econmice din cadrul Consiliului Local
Oțeleni, înregistrat la nr. 5039 din 24.08.2017;
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 8 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”, adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE:
ART.1 - Se aprobă executarea 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. Se aprobă ca lucrările de de reconstrucție baraj, drum perimetral, împrejmuire și
construcții anexe la iazul comunal Oțeleni să fie executate de către unităţi de specialitate, cu
respectarea exigenţelor de performanță referitoare la siguranța barajelor.
ART.3. Se aprobă completarea contractului de concesionare nr. 15 din 08.01. 2003 prin
act adițional, după cum urmează:
(1) La capitolul VI. DREPTURILE PĂRȚILOR, articolul 5, se introduce un nou
aliniat, nr. (3) care va avea următorul cuprins:
”Concesionarul poate executa lucrările de reconstrucție baraj, împrejmuire și
construcții anexe, pe cheltuiala și răspunderea proprie, cu respectarea legislației
în vigoare.”
(2) La capitolul VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, Obligațiile concesionarului,
la art. 7 se introduce un nou aliniat, (51) care va avea următorul cuprins:
”Concesionarul este obligat ca lucrările de reconstrucție baraj, împrejmuire și
construcții anexe la barajul iazului comunal să le execute prin unități de
specialitate, cu respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța
barajelor.”
(3) La capitolul VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, Obligațiile concesionarului,
la art. 7 se introduce un nou aliniat, (61) care va avea următorul cuprins:
”Concesionarul este obligat ca, lucrările de reconstrucție baraj, împrejmuire și
construcții anexe la barajul iazului comunal, să le efectueze fără blocarea
circulației pe drumul sătesc aferent barajului.”
(4) Toate celelalte articole din contractul de concesiune rămân neschimbate.
ART.4. Se împuternicește Primarul interimar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu
Felician Mihai să semneze actul adițional.
ART.5 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul secretariat din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Concesionarului Tiba L.Romel,
- Administrației Naționale "Apele Române"Administratia Bazinala de Apa SIRET
Bacău
- Instituției Prefectului Județului Iași;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JITARU IONEL

Oțeleni, 9 martie 2018

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

