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HOTĂRÂREA NR. 83 

privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 6243 din 24.09.2018 privind darea în 

folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile proprietate 

publică a comunei Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2018 la 

care participă un număr de 12 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 privind 

darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile 

proprietate publică a comunei Oțeleni; 
Având în vedere prevederile HCL nr. 5 din 26 ianuarie 2018  privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  prin 

înscrierea corectă a suprafeţelor de teren, a elementelor de identificare și a valorii pentru cimitire,

 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; 

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. 6311 din data 

de 26.09.2018; 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-

financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni înregistrat la nr. 6377din 28.09.2018; 

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

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

înregistrat la nr.6378 din 28.09.2018; 

Având în vedere raportul de avizare nefavorabil al Comisiei pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi 

agrement din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.6379 din 28.09.2018; 

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 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1  - Se respinge Proiectul de hotărâre nr. 6243 din 24.09.2018 privind darea în 

folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile proprietate 

publică a comunei Oțeleni. 

ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Oțeleni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DIEAC ADRIAN      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

            Secretarul comunei 

            BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 28 septembrie 2018   
 


