CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 66
privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 4233 din 24.07.2018 privind atribuirea în
folosință gratuită Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni a imobilului-teren în
suprafață de 952 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, proprietate
publică a comunei Oțeleni, identificat cu numărul cadastral 60260, în vederea construirii
unei săli de ceremonii funerare
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
24.08.2018 la care participă un număr de 8 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;
Văzând prevederile Legii nr. 213/1999 privind proprietatea publică, cu modificările și
completările ulterioare;
Văzând prevederile art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (3), art. 10, din Legea nr. 489/2006
privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Văzând prevederile art. 551 pct. 9, art. 861, art. 866, art. 874 alin. (1) și art. 875 din
Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art. 27 și art 28 din H.G. nr 741/2016 pentru aprobarea Normelor
tehnice si sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si
reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale
pe care trebuie sa le îndeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare
Având în vedere prevederile art. 136 alin.(4) din Constituția României, republicată,
Având în vedere raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 4234 din data
de 24.07.2018;
În conformitate cu prevederile art 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 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 1 vot ”abținere”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:

ART.1 – Se respinge Proiectul de hotărâre nr. 4233 din 24.07.2018 privind atribuirea în
folosință gratuită Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni a imobilului-teren în suprafață de
952 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, proprietate publică a comunei
Oțeleni, identificat cu numărul cadastral 60260, în vederea construirii unei săli de ceremonii
funerare
ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BENCHEA I. ROBERT
Oțeleni, 24 august 2018

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

