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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

privind modificarea HCL nr. 91 din 02.09.2019 privind aprobarea concesionării cotei 

indivize de 33,46 m.p. din imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, 

aflat în inventarul domeniului privat al comunei 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 

consilierul local cu atribuții de viceprimar al comunei, domnul Cezar Iosif, privind modificarea 

HCL nr. 91 din 02.09.2019 privind aprobarea concesionării cotei indivize de 33,46 m.p. din 

imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în inventarul domeniului 

privat al comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 91 din 02.09.2019 privind aprobarea concesionării 

cotei indivize de 33,46 m.p. din imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, 

aflat în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni; 

Având în vedere că la prima procedură de licitație nu s-a atribuit contractul de 

concesiune, conform procesului-verbal nr. 8815/24.10.2019 al comisiei de evaluare a ofertelor; 

 Având în vedere cererea înaintată de către domnul consilier local Carp Ioan, înregistrată 

cu nr. 9921/12.12.2019, prin care solicită să se retragă din comisia de licitație; 

Având în vedere prevederile art. 317 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată; 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) și (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 10200 din 31.12.2019; 

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

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.534 din 

27.01.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și  (2) lit.c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere anunțul făcut la începutul ședinței de consiliu de către domnul 

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai, cu privire la interesului 

personal pe care îl are la acest proiect de hotărâre, în sensul art. 228 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, precum și că nu participă la vot, fapt consemnat în procesul-

verbal nr. 540 din 27.01.2020; 
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În temeiul art. 139 alin. (1), art. 228 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, modificată, cu un număr de 6 voturi ”pentru”, 0 voturi 

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

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 Se modifică art. 9 din HCL nr. 91 din 02.09.2019 privind aprobarea 

concesionării cotei indivize de 33,46 m.p. din imobilul teren intravilan aferent magazinului 

sătesc Oțeleni III, aflat în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni, după cum 

urmează: 

”ART.9 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în următoarea 

componență: 

1. Președinte – Dieac Adrian  

2. Secretar  - Iftime Alida Elena 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Cezar Iosif 

5. Membru – Jitaru Ionel 

(2) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiaza de cate un vot. 

(3) Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.” 

ART.2 - Se modifică art. 10 din HCL nr. 91 din 02.09.2019 privind aprobarea 

concesionării cotei indivize de 33,46 m.p. din imobilul teren intravilan aferent magazinului 

sătesc Oțeleni III, aflat în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni, după cum urmează: 

 

”ART.10 –  Se desemnează pentru comisia prevăzută la art. 9 următorii supleanți: 

1. Președinte – Gherăescu Felician Mihai 

2. Secretar  - Ursache Ionela 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Benchea I. Robert 

5. Membru – Jitaru Ioan.” 

ART.3 – Persoanele prevăzute la art. 1 și 2 vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Consilierului local cu atribuții de viceprimar al comunei, domnul Cezar Iosif; 

- Membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 și art.2; 

- 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 

 

 

 

 

 

 


