CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 79
privind modificarea HCL nr. 32 din 27 aprilie 2018 privind modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, prin înscrierea corectă a
suprafeţei de teren, a elementelor de identificare și a valorii pentru ”Maidan Oțeleni - La
Biserica Catolică Oțeleni”
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de
21.09.2018 la care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință;
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai;
Având în vedere Hotărârea Nr. 32 din 27 aprilie 2018, privind modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, prin înscrierea corectă a suprafeţei
de teren, a elementelor de identificare și a valorii pentru ”Maidan Oțeleni - La Biserica Catolică
Oțeleni”;
Văzând adresa nr. 5299 din 27.08.2018 înaintată de către PFA Bucșa Bogdan, prin care
se aduce la cunoștință că la întocmirea Planului de amplasament pentru terenul- ”Maidan Oțeleni
– La Biserica Catolică Oțeleni” s-a strecurat o eroare;
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2), art.136 alin. (2) 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. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului
înregistrat la nr.6116 din 19.09.2018;
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 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE:
ART.1 (1) Se modifică anexa nr. 1 la HCL nr. 32 din 27 aprilie 2018 privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, prin înscrierea corectă
a suprafeţei de teren, a elementelor de identificare și a valorii pentru ”Maidan Oțeleni - La
Biserica Catolică Oțeleni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se însușește planul de amplasament și delimitare a imobilului nr. 6111 din 19.09.2018
întocmit de către PFA Bucșa Bogdan;
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;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Iași;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DIEAC ADRIAN

Oțeleni, 21 septembrie 2018

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

Anexa la HCL nr.79 din 21.09.2018
Județul Iași
Comuna Oțeleni
Comisia specială pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Oțeleni

Viceprimar cu atribuții de primar,
Gherăescu Felician Mihai
..............................................

INVENTARUL
bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Oțeleni
1. Poziția nr. 133 se va modifica și va avea următorul cuprins:
Secțiunea 1
Bunuri imobile
Nr.
crt.

133

COD
CLASIFIC
ARE

DENUMIREA
BUNULUI

Maidan Oțeleni

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

La Biserica Catolică Oțeleni
Suprafața: 1594
Categoria de folosință-DR
Teren situat în Tarlaua 0
parcela 1829/50 intravilan sat
Oțeleni, parțial împrejmuit
Vecinătăți:
N – Biserica Catolică Oțeleni
S – Proprietate Benchea
E – Nr cad. 60009 și 60010
V – DS 1829/1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DIEAC ADRIAN

Oțeleni, 21 septembrie 2018

ANUL
DOBÂN
DIRII
SAU AL
DĂRII
ÎN
FOLOSI
NȚĂ

1978

VALOARE
DE
INVENTAR
LEI

SITUAȚIA
JURIDICĂ
ACTUALĂ

18568,90

Proprietate
publică
a comunei
Oţeleni
Actualizare
valoare
inventar
HCL nr.32
din
27.04.2018

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

