CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 80
privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Oțeleni a imobilului ”Teren monument Dealul Boghicei”
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 inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai
privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, a
imobilului ”Teren monument Dealul Boghicei”;
Având în vedere Planul de amplasament și delimitare a imoilului înregistrat la nr. 6160
din 20.09.2018, întocmit de cadastrist autorizat, PFA Bucșa Bogdan;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 6177 din 21.09.2018 întocmit de către evaluator
autorizat ANEVAR, Hromei Oana Diana;
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. 3 alin. (4) din Legea 213 din 1998, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 120 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 136 din Constituția României, republicată;
Având în vedere art. 863 lit. f) din legea nr. 287/2009 - Noul Cod Civil, republicată cu
modificările ulterioare;
Având în vedere raportul Compartimentului agricol, statistică și fond funciar din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 6180 din data de
21.09.2018;
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 - Se aprobă includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Oțeleni, a imobilului ”Teren monument Dealul Boghicei”, în suprafață totală de 900
m.p, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 (1) Se însușește Planul de amplasament și delimitare a imoilului înregistrat la nr.
6160 din 20.09.2018, întocmit de cadastrist autorizat, PFA Bucșa Bogdan;
(2) Se însușește Raportul de evaluare nr. 6177 din 21.09.2018 întocmit de către evaluator
autorizat ANEVAR, Hromei Oana Diana;
ART.3 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ART.4– Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Compartimentului financiar-contabil;
- 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. 80 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. Se introduce o nouă poziție care va avea următorul cuprins:

Nr.
crt.

COD
CLASIFI
CARE

1.

1.6.8.

Secțiunea 1
Bunuri imobile
ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

DENUMIREA
BUNULUI

Teren monument
Dealul Boghicei

Extravilan com.
Oțeleni, Sector
cadastral 32, parcela
362/250,
Suprafață 900 m.p.
Categ de folosință: P
N –Pășune devălmășie
S–Drum de exploatare
E –Pășune devălmășie
V –Pășune devălmășie
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ANUL
DOBÂNDIR
II SAU AL
DĂRII ÎN
FOLOSINȚ
Ă
2018

VALOAR
E DE
INVENTA
R LEI

SITUAȚIA
JURIDIC
Ă
ACTUAL
Ă

3901,60

Proprietate
publică
a comunei
Oţeleni
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