
ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8 

din  08 iulie  2016 

privind prelungirea contractului de închiriere nr 494/01.03.2001 a  SC GIUSCA SERV 

SRL pe o perioadă de 1 an   - 01.01.2016- 31.12. 2016. 

  

Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de către  domnul Consilier local, Dieac Adrian , înregistrat 

la nr. 2626 din 05.07.2016 , privind prelungirea contractului de închiriere nr 494/01.03.2001 

a  SC GIUSCA SERV SRL pe o perioadă de 1 an   - 01.01.2016- 31.12. 201;. 

- Nota de fundamentare întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 

2625 din 05.07.2016 privind prelungirea contractului de închiriere nr 494/01.03.2001 a  SC 

GIUSCA SERV SRL pe o perioadă de 1 an   - 01.01.2016- 31.12. 2016; 

- raportul de specialitate întocmit de secretar comună , înregistrat la nr. 2633 din 

05.07.2016 privind legalitatea proiectului de hotărâre și prezentat în timpul ședinței din data de 

08.07.2016; 

- Adresa  nr. 284/20.01. 2016 primită din partea  doamnei Dumitrescu Oana, 

administrator  al SC GIUSCA SERV SRL, având ca punct de lucru deschis  în cadrul  

Dispensarului Comunei Oțeleni , cu activitatea de farmacie umană , prin care solicită 

prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 5 ani; 

- Actul adițional nr 541/11.02.2016 privind modificarea art. 17 în sensul majorării 

chiriei cu rata inflației la suma de 1895 lei pentru anul 2016. 

 - Avizele favorabile  date în timpul ședinței de comisiile de specialitate prezente la 

lucrările ședinței; 

- Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2632 din 

05.07.2016 şi afişarea proiectului de hotărâre la sediul instituţiei; 

 - prevederile art. 36 , alin. 2, lit. d ) coroborat cu alin. 6 , lit. a) , pct. 3  și art. 115, alin 

(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45, alin (1) și (3)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, 

HOTĂRĂȘTE : 

 

  Art.1. Se prelungește contractul de închiriere nr 494/01.03.2001 a  SC GIUSCA SERV 

SRL prin Act adițional pe o perioadă de un an 01.01.2016- 31.12.2016. 

Art.2.  Plata chiriei este de 1895 lei conform Actului adițional nr 541 din 11.02.2016  la 

contractul de închiriere nr 494/01.03.2001; 



Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile art. 1 și 2  din prezenta 

hotărâre imediat după adoptarea ei.  

Art. 4. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotărâri  SC GIUSCA SERV 

SRL , Compartimentul contabilitate, Primarul comunei Oţeleni,  Instituţiei Prefectului Județului 

Iași şi o va afişa la sediul și pe site-ul instituţiei. 

 

                       Adoptată astăzi, 08 iulie 2016 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9 

din  08 iulie  2016 

 

. privind modificarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2008 privind organizarea comerţului în 

zone publice la nivelul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi 

Consiliului Local al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

Având în vedere : 

-Proiectul de hotărâre iniţiat de către doamna Consilierul local,  Iftime Alida-Elena, 

înregistrat la nr. 2610 din 05.07.2016, privind modificarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2008 

privind organizarea comerţului în zone publice la nivelul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi ; 

-Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr.  2609 din 

05.07.2016 privind modificarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2008 privind organizarea comerţului 

în zone publice la nivelul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi ; 

- raportul de specialitate întocmit de secretar comună , înregistrat la nr. 2635 din 

05.07.2016 privind legalitatea proiectului de hotărâre și prezentat în timpul ședinței din data de 

08.07.2016; 

- Hotărârea Consiliului Local Oțeleni nr. 34/30.10.2008 privind organizarea comerțului 

în zonele publice la nivelul comunei Oțeleni, județul Iași ; 

- Anunțul emis de Primăria comunei Oțeleni , înregistrat la nr. 2410 din 17.06.2016. 

-prevederile H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002; 

-prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

-prevederile art. 5, alin. (4) din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice; 

             - Anexa nr. 55 privind inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al 

comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, unde figurează înscrise la poziţiile: 129, 88 spaţiile vizate pentru 

organizarea comerţului la nivelul comunei; 

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Stabilirea zonelor publice în care se va exercita comerţul cu produse de către 

persoane juridice care desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor, 

asociaţii familiale, persoane fizice autorizate sau persoane care îşi vând ocazional bunurile 

proprii, după cum urmează: 



Zona 1. ( În dreptul  proprietății  Dancă Maria – Pod  Primărie ) – Produse alimentare 

și legume fructe  

Zona 2. (Pod Primărie – Ţiba Iacob ) -Textile încălţăminte 

Zona 3. ( Ţiba Iacob  - pod maidan Bartic Ana ) -Produse chimice și menaj 

Zona 4. Pod maidan Bartic Ana – Pod Școală) -Produse chimicale 

Zona 5. ( Maidan Bartic Ana) – Produse de tip second hand 

Zona 6. ( Maidan după Școală) - Cherestea, mobilier, materiale de construcţii 

Art.2. Activitatea comercială în zonele menționate la art. 1 se va desfășura în fiecare zi 

de duminică  în intervalul orar 07.00 -13.00 ; 

Art.3. Zonă publică menționată la art. 1 va fi descongestionată prin îndepărtarea oricăror 

autovehicule și utilaje, altele decât celor aparținând comercianților, în intervalul orar stabilit la 

art. 2 din prezenţa hotărâre. 

Art. 4. Comercianţii vor fi repartizaţi pe zone, în funcţie de produsele comercializate, 

de către responsabilul desemnat din cadrul Compartimentului financiar contabil, având 

prioritate în acest sens comercianții locali. 

Art.5. Pentru spaţiul în care se exercită activităţi comerciale, fiecare comerciant va fi 

taxat conform Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea taxelor speciale, cu excepția 

comercianților locali care plătesc taxe pentru punctele de lucru și aduc totodată venit la bugetul 

local prin impozitul pe venit ; 

Art.6. Secretarul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi va comunica o copie a prezenţei hotărâri 

Primarului comunei, Postului de Poliţie Oţeleni, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi o va 

afişa pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

 

                       Adoptată astăzi, 08 iulie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 10 

din  08 iulie  2016 

                     privind  organizarea rețelei școlare a unităților de învăţământ preuniversitar 

de stat din comuna Oțeleni, județul Iași , pentru anul 2016 - 2017 

 

 

Consiliul Local Oţeleni, Judeţul Iaşi, 

 Având în vedere: 

             - Proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul Primar, Aiojoaei Ciprian  , înregistrat la 

nr. 6909 din 21.12.2015   privind organizarea rețelei  școlare a unităților de învăţământ 

preuniversitar de stat din comună Oțeleni, județul Iași , pentru anul 2016 -  2017; 

- Nota de fundamentare întocmită de  iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrată la 

nr. 6908 din 21.12.2015; 

- referatul nr. 6907 din 21.12.2015, întocmit de secretarul comunei; 

- adresa nr. 6682 din 02.12.2016 primită de la Inspectoratul Școlar Iași care solicită 

avizul conform privind organizarea rețelei școlare pe raza U.A.T. Oțeleni; 

- adresa nr. 6728 din 07.12.2015 primită de la  Școala Gimnazială Oțeleni , județul Iași 

prin care se solicită avizul conform privind organizarea rețelei școlare pe raza U.A.T. Oțeleni; 

-art. 61 alin.(1) alin. (2) din Legea  nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare cu prevederile art. 22 din Ordinul M.E.N. nr. 4894 din 10.11.2014 pentru 

aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul  

preuniversitar de stat  finanțat de la bugetele locale și de la bugetul de stat  și emiterea avizului 

conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 

2016-2017; 

- prevederile art. 36, alin. (9)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizele favorabile date în timpul ședinței de Comisiile de specialitate prezente ;  



Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 6910 din 21.21.2015 

şi afişarea proiectului de hotărâre la sediul instituţiei. 

 În temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. – Aprobarea structurii  rețelei școlare a unităților de învăţământ preuniversitar 

de stat din comuna Oțeleni, județul Iași , pentru anul 2016 - 2017, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

Niveluri de 

învăţământ 

şcolarizate 

Denumirea unităţii de 

învăţământ fără 

personalitate juridică 

ARONDATĂ 

Niveluri de 

învăţământ 

şcolarizate 

1. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ, 

OŢELENI 

PRE, PRI, GIM ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ, 

HÎNDREŞTI 

PRE, PRI, 

GIM 

 Art.2. – Secretarul comunei Oţeleni va comunica copii după prezenta hotărâre 

Primarului comunei, Şcolii gimnaziale Oţeleni, Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi şi o va afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei. 

 

 

 Adoptată astăzi, 08 iulie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 



 

 

 

 

 


