CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3770 din 04.07.2018
privind modificarea Hotărârii consiliului local nr. 34 din 27 aprilie 2018 privind
includerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ________, în data de ________ la
care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul __________ 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 privind modificarea Hotărârii consiliului
local nr. 34 din 27 aprilie 2018 privind includerea unor suprafețe de teren în inventarul
domeniului privat al comunei Oțeleni;
Văzând planul de amplasament şi delimitare a imobilului, executate de către PFA Bucşa
Bogdan, înregistrat la nr. 3765 din 04.07.2018;
Văzând raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Hromei Diana înregistrat la
nr. 3745 din 04.07.2018;
Având în vedere prevederile art. 47 alin. (4), art. 58 alin.(1), art 59 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere raportul de avizare nr.______din_________ înaintat de către Comisia
pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din
cadrul Consiliului Local Oțeleni;
Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului agricol statistică și fond
funciar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la
nr.______ din data de ____________.
În conformitate cu prevederile art.10, art.36, al.(2) lit. c) si al.(9) 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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
I. Se modifică Hotărârea consiliului local nr. 34 din 27 aprilie 2018 privind includerea
unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni, după cum urmează:
1. Anexa la HCL nr. 34 din 27.04.2018 privind includerea unor suprafețe de teren în
inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni se va modifica și va avea următorul cuprins:

INVENTARUL
bunurilor care aparțin domeniului
privat al comunei Oțeleni
1) Se introduce o nouă poziție care va avea următorul cuprins:
Secțiunea 1
Bunuri imobile
Nr.
crt.

COD
CLASIFIC
ARE

1

9.2.1

DENUMIREA
BUNULUI

Teren pășune
Hîndrești - Bahnă

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

ANUL
DOBÂN
DIRII
SAU AL
DĂRII
ÎN
FOLOSI
NȚĂ

VALOARE
DE
INVENTAR
LEI

SITUAȚIA
JURIDICĂ
ACTUALĂ

Extravilan com Oțeleni,
Suprafața totală:
174617 m.p.
Format din: parcela
13/501 tarla 3 supraf.
1394,00 m.p;
parcela 14/501, tarla 3
supraf. 14582,00 m.p;
parcela 18/500, tarla 4
supraf. 158641 m.p.
N – DJ 280
S – Propr particulare
E- DR 18/502;DR 14/502
DR 13/506
V – A18/501

2018

162732,57

Proprietate
privată a
comunei
prin HCL 34
din
27.04.2018

ANUL
DOBÂNDI
RII SAU
AL DĂRII
ÎN
FOLOSIN
ȚĂ

VALOARE
DE
INVENTAR
LEI

SITUAȚIA
JURIDICĂ
ACTUALĂ

2018

87.115,87

Proprietate
privată a
comunei
prin HCL 34
din
27.04.2018

2) Se introduce o nouă poziție care va avea următorul cuprins:
Secțiunea 1
Bunuri imobile
Nr.
crt.

COD
CLASIFIC
ARE

1

9.2.1

DENUMIREA
BUNULUI

Teren pășune
Hîndrești - Danciu

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

Extravilan com Oțeleni,
Suprafața totală:
93482 m.p.
Format din: parcela
12/500, tarla 3 supraf.
4300,00 m.p.; parcela
12/501, tarla 3, supraf.
490,00 m.p.; parcela
13/500, tarla 3, supraf.
45086 m.p.; parcela
14/500, tarla 3,
supraf.43512 m.p.;
parcela 18/503, tarla 4

supraf. 93 m.p
N – DR 13/507
S – DR 14/503; DR
13/503; DR 12/502; DR
13/504
E- Propr. priv. și Pășune
comunală
V – DR 14/502

3) Se introduce o nouă poziție care va avea mătorul cuprins:
Secțiunea 1
Bunuri imobile
Nr.
crt.

COD
CLASIFIC
ARE

1

9.2.1

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

ANUL
DOBÂN
DIRIII
SAU AL
DĂRIII
ÎN
FOLOSI
NȚĂ

VALOARE
DE
INVENTAR
LEI

SITUAȚIA
JURIDICĂ
ACTUALĂ

Extravilan com Oțeleni,
Categoria de folosință –
Pășune
Suprafața totală:
4069 m.p.
Format din: Parcela
2/550, tarla 2 în supraf. de
3053 m.p.; parcela
13/506, tarla 3, supraf. de
1016 m.p.
N – DJ 280
S –DR 13/507;
E- Propr. partic.
V – DR 13/506

2018

3792,06

Proprietate
privată a
comunei
prin HCL 34
din
27.04.2018

DENUMIREA
BUNULUI

Teren pășune
Hîndrești – Zgâia și
Danciu

II. Celelalte prevederi ale HCL nr 34 din 27.04.2018 rămân nemodificate și își produc
efectele.
III. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Se va afișa la sediul și pe site-ul unității.
- Instituției Prefectului Județului Iași;
Inițiator,
Viceprimarcu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni,_____, 2018

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

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 3769 din 04.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local nr. 34 din 27 aprilie
2018 privind includerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al
comunei Oțeleni
Având în vedere eroarea care s-a produs la întocmirea planului de amplasament și
delimitare a imobilului, respectiv nu s-a trecut suprafața corectă la Teren pășune Hîndrești
Danciu de 45086 m.p în Tarlaua 3 P13/500, suprafața fiind mult mai mare decât cea înscrisă
eronat la hotărârea precedentă, precum și valorile ușor modificate la T3 P14/500 și T4 – P
18/503, am procedat la actualizarea acestor valori și înscrierea datelor rele, care corespund
realității, conform noului plan de amplasament înaintat de către PFA Bucșa Bogdan. Totodată sau înscris și codurile de clasificare pentru pozițiile din inventar și suprafețele totale la fiecare
poziție din inventar.
Având în vedere
-

prevederile art. 47 alin. (4), art. 58 alin.(1), art 59 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-

prevederile art. 63. alin. (1) lit d) și alin. (5) lit d) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
conform cărora primarul ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice,
inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art.
36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii
administrativ-teritoriale;

Propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași ,
proiectul de hotarare in forma prezentată.
Viceprimar cu atribuții de Primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

