
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 58 

privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 4137 din 20.07.2018 privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, prin înscrierea 

corectă a elementelor de identificare pentru drumurile de interes local și de modificare a 

HCL nr. 22 din 13.05.2014 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 

23.07.2018 la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai ; 

Având în vedere raportul Compartimentului agricol statistică și fond funciar din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 4156 din 20.07.2018; 

Având în vedere  prevederile HCL nr. 22 din 13.05.2014 privind aprobarea includerii în 

domeniul public al comunei Oțeleni, județul Iași  a unui drum comunal din satul Hândrești, com. 

Oțeleni, județul Iași. 

Având în vedere  prevederile art.136 alin. (2)şi (3) din Constituţia României, republicată; 

Având în vedere  dispozitiile art. 3 alin (4) şi  art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare; 

Având în vedere  prevederile Hotărârii nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oreşelor, 

municipiilor sau judeţelor; 

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (4), art. 58 alin.(1), art 59  din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1),alin. (2) lit. c) și alin.(5) lit. c) art. 119 şi art. 

120 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 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1  Se respinge Proiectul de hotărâre nr. 4137 din 20.07.2018 privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, prin înscrierea corectă 



a elementelor de identificare pentru drumurile de interes local și de modificare a HCL nr. 22 din 

13.05.2014 

ART.2  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

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

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 23 iulie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


