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HOTĂRÂREA NR. 90 

privind îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 1 din HCL nr. 82 din 28 septembrie 

2018 privind aprobarea modificării statutului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) având ca asociat unic Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea capitalului social 

prin aport în natură reprezentând bunul mobil Buldoexcavator marca FERMEC aflat în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Oțeleni și schimbarea 

administratorului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) SRL 

 

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

12.11.2018 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 îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 1 din HCL nr. 82 din 28 septembrie 2018;  

Având în vedere certificatul de înregistrare a vehiculului nr. 4320/09.10.2012; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 23 din 13 mai 2014 privind modificarea, 

completarea și actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 82 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea 

modificării statutului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) având ca asociat unic 

Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea capitalului social prin aport în natură reprezentând bunul 

mobil Buldoexcavator marca FERMEC aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

privat al Comunei Oțeleni și schimbarea administratorului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) SRL; 

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 18-1/16.08.2018 întocmit de către evaluator 

autorizat ANEVAR, înregistrat la unitatea noastră cu nr. 5530 din 05.09.2018; 

Având în vedere raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.7298 din data de 9.11.2018; 

Având în vedere Nota transmisă de către evaluator autorizat ANEVAR, nr. legitim. 

16347 – EPI, EBM , înregistrată cu nr. 7295 din 09.11.2018 

Având în vedere prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 1 din HCL nr. 82 din 

28 septembrie 2018 în sensul înscrierii corecte a seriei de șasiu SMF A542CXS8603300 și nu 

A542CX58603300 cum în mod greșit a fost redactat. 

(2) Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 1 din HCL nr. 82 din 28 

septembrie 2018 în sensul înscrierii corecte a seriei de motor AH31268*U669400Y și nu 

AH31268 U669400Y* cum în mod greșit a fost redactat. 

ART.2 Se însușește Nota nr. 7295 din 09.11.2018 transmisă de către evaluator autorizat 

ANEVAR, nr. legitim. 16347 – EPI, EBM la Raportul de evaluare  nr. 18-1/16.08.2018 

înregistrat la unitatea noastră cu nr. 5530 din 05.09.2018; 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni va urmări îndreptarea erorii materiale strecurată în 

Certificatul de înregistrare a vehiculului nr. 4320 din 9 octombrie 2012 în sensul înscrierii 

corecte a seriei de șasiu SMF A542CXS8603300 și nu SMFA542CXS86003300 cum în mod 

greșit a fost redactat. 

ART.4 – 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.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Camerei de Comerț și Industrie Iași; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DIEAC ADRIAN      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

          p. Secretarul comunei 

                LUPU IOAN 

Oțeleni, 12 noiembrie 2018  

 

 

 

 

 


