CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3249 din 08.06.2018
privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Oțeleni a unui
buldoexcavator
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, la 11 iunie 2018,
ședință la care participă un număr de____consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Benchea I. Robert 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 domeniul public al comunei Oțeleni a unui buldoexcavator;
Având în vedere raportul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.3250 din data de 08.06.2018;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. C 1920074X217612400111 din 23.02.2018
privind achiziționarea unui buldoexcavator;
Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
Având în vedere prevederile art. 858 Legea nr. 287/2009 - Noul Cod Civil, republicată
cu modificările ulterioare;
Având în vedere procesul – verbal de predare – primire nr. 3041/29.05.2018 cu datele de
identificare pentru utilajul Buldoexcavator – JCB model “3CX” tip „14LFWMTLS”;
Având în vedere prevederile HCL nr. 101 din 29.09.2017 privind aprobarea înființării
Serviciului public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi la nivelul comunei Oţeleni,
județul Iași;
Având în vedere prevederile HCL nr. 103 din 29.09.2017 privind implementarea
proiectului ”Achiziție buldoexcavator în comuna Oțeleni, județul Iași;
Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b), lit. c) și d),alin. (6) lit a) pct. 14 și
alin. (4) lit. f) 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:

ART.1 – Se aprobă includerea în inventarul domeniului public al comunei Oteleni, a
utilajului tip - Buldoexcavator – JCB model “3CX” tip „14LFWMTLS”, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 - Primarul comunei Oțeleni prin aparatul de specialitate, va urmări ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Compartimentului financiar contabil;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
Inițiator,
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni,_____, 2018

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

Anexa nr. 1 la HCL nr.........din.................
Județul Iași
Comuna Oțeleni
Comisia specială pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Oțeleni

Primarul interimar,
Gherăescu Felician Mihai
..............................................

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

COD
CLASIFIC
ARE

1.

2.1.1.4

DENUMIREA
BUNULUI

Buldoexcavator

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

JCB model -3CX - tip
14LFWMTLS

ANUL
DOBÂN
DIRII
SAU AL
DĂRII
ÎN
FOLOSI
NȚĂ

2018

VALOARE
DE
INVENTAR
LEI

SITUAȚIA
JURIDICĂ
ACTUALĂ

371.339,50

Proprietate
publică
a comunei
Oţeleni

Comisia de inventariere
Președinte, Gherăescu Felician Mihai___________________
Membri
1. Benchea Robert________________________________
2. Filip Rodica___________________________
3. Lupu Ioan_______________________________
4. Ursache Loredana___________________________
Inițiaator,
Viceprimar cu 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: primariaoteleni@gmail.com
Nr. 3248 din 08.06.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului public al comunei
Oțeleni a unui buldoexcavator
Având în vedere prevederile HCL nr. 101 din 29.09.2017 privind aprobarea înființării
Serviciului public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi la nivelul comunei Oţeleni,
județul Iași;
Având în vedere prevederile HCL nr. 103 din 29.09.2017 privind implementarea
proiectului ”Achiziție buldoexcavator în comuna Oțeleni, județul Iași;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. C 1920074X217612400111 din 23.02.2018
privind achiziționarea unui buldoexcavator;
Având în vedere procesul – verbal de predare – primire nr. 3041/29.05.2018 cu datele de
identificare pentru utilajul Buldoexcavator – JCB model “3CX” tip „14LFWMTLS”;
Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr.3250 din 08.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului public al comunei
Oțeleni a unui buldoexcavator
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 3142 din 05.06.2018 privind includerea în
inventarul domeniului public al comunei Oțeleni a unui buldoexcavator;
Având în vedere expunerea de motive nr. 3141 din 05.06.2018 la proiectul de hotărâre
privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Oțeleni a unui buldoexcavator;
Având în vedere prevederile HCL nr. 101 din 29.09.2017 privind aprobarea înființării
Serviciului public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi la nivelul comunei Oţeleni,
județul Iași;
Având în vedere prevederile HCL nr. 103 din 29.09.2017 privind implementarea
proiectului ”Achiziție buldoexcavator în comuna Oțeleni, județul Iași;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. C 1920074X217612400111 din 23.02.2018
privind achiziționarea unui buldoexcavator;
Având în vedere procesul – verbal de predare – primire nr. 3041/29.05.2018 cu datele de
identificare pentru utilajul Buldoexcavator – JCB model “3CX” tip „14LFWMTLS”;
Consider că sunt îndeplinite prevederile legale pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus
dezbaterii consiliului local.
Responsabil achiziții publice,
Chelaru Raluca mihaela

