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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

privind încetarea contractului de concesiune nr. 2873 din 29.12.1998 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Oțeleni și Rîtan Liliana (Rîtan Iosif) pentru terenul în suprafață 

de 300 m.p. situat în comuna Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.01.2020 la 

care participă un număr de 7 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie;  

Din totalul de 12 consilieri locali prezenți la începutul ședinței, în urma părăsirii 

lucrărilor ședinței de către 5 consilieri locali au rămas în sală doar 7 consilieri locali, 

conform procesului-verbal nr. 540 din 27.01.2020;  

Văzând că doamna Iftime Alida Elena 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. 2873 din 29.12.1998 încheiat între Consiliul 

Local al comunei Oțeleni și Rîtan Liliana (Rîtan Iosif) pentru terenul în suprafață de 300 m.p. 

situat în comuna Oțeleni; 

 Având în vedere Contractul de concesiune nr. 2873 din 29.12.1998 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Oțeleni și Rîtan Liliana (Rîtan Iosif) pentru terenul în suprafață de 

300 m.p. situat în comuna Oțeleni; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 92 din 2 septembrie 2019 privind includerea în inventarul 

domeniului privat al comunei Oțeleni a imobilului ”Teren moară Oțeleni” precum și aprobarea 

vânzării către titularul dreptului de prempțiune; 

Având în vedere Contractul de vânzare autentificat sub numărul 14 din 06 ianuarie 2020, 

încheiat între Comuna Oțeleni și domnul Rîtan Iosif, pentru terenul în suprafață de 392 m.p. 

situat la numărul cadastral 60655; 

Având în vedere prevederile art. 102 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, modificată, conform cărora contractul este supus 

dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, 

interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa; 

Având în vedere prevederile art. 969 din Cod civil vechi (1864) conform cărora 

conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Ele se pot revoca prin 

consimtamintul mutual sau din cauze autorizate de lege; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 172 din 10.01.2020; 

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

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 535 din 

27.01.2020; 
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În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.c), 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, modificată, cu un număr de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 (1) Se ia act de încetarea  contractului de concesiune nr. 2873 din 29.12.1998  

încheiat între Consiliul Local al comunei Oțeleni și Rîtan Liliana (Rîtan Iosif) pentru terenul în 

suprafață de 300 m.p. situat în comuna Oțeleni. 

(2) Încetarea  efectivă a contractului de concesiune nr. 2873 din 29.12.1998 se produce 

începând cu data de 06 ianuarie 2020.  

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

IFTIME ALIDA ELENA                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 27 ianuarie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


