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OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

privind modificarea componenței comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2019, la 

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

Văzând că doamna Ursache Ionela 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 modificarea componenței comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi ; 

Având în vedere prevederile art.II alin. (2) lit c) din Normele tehnice pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si 

judetelor, aprobat prin H.G. nr. 548/1999 ; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului din 15.12.1995; 

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

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 373 din 16.01.2019; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni 

înregistrat la nr. 1172 din 30.01.2019; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit a) și c) și alin. (9) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă modificarea componenței comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, după cum 

urmează :  

Presedinte:  

Gherăescu Felician Mihai – viceprimar cu atribuții de Primar; 

Membri: 

Benchea Robert – secretar comună - secretarul comisiei speciale; 

   Mazdrag Maria Simona –consilier (operator rol); 

  Lupu Ioan - consilier (agent agricol); 

Aștefanei Constantin – consilier (fond funciar); 



ART.2 – (1) Comisia prevăzută la art.1 va întocmi inventarierea bunurilor care aparţin 

sau  urmează să fie trecute în domeniul public al comunei Oțeleni, în conformitate cu prevederile  

H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care  

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

(2) După întocmirea inventarului, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local Oțeleni şi  

va fi înaintat Consiliului Judeţean Iași - pentru atestarea acestuia prin hotărâre de Guvern. 

(3) Orice completări sau modificări aduse  inventarului public al comunei Oțeleni  vor fi 

prezentate spre însuşire Consiliului Local Oțeleni. 

ART.3 Persoanele prevăzute la art. 1 vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Persoanelor prevăzute la art.1; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

ART.5 - Cu data prezentei, se abrogă orice alte prevederi contrare.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Oțeleni, 30 ianuarie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


