
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 538 din 18.01.2019 

privind trecerea din domeniul public al Comunei Oţeleni judeţul Iaşi în domeniul privat al 

acesteia şi demolarea imobilului Grajd comunal 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/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind trecerea din domeniul public al comunei Oţeleni judeţul Iaşi în domeniul privat al 

acesteia şi demolarea imobilului Grajd comunal Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, republicată, 

Având în vedere prevederile art. 858 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 17 din 2011 privind însușirea și aprobarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași, 
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 120 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.________ din data de ____________; 

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

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

Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit c) 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 trecerea din domeniul public al Comunei Oţeleni judeţul Iaşi în 

domeniul privat al acesteia a imobilului Grajd comunal Oțeleni, cod clasificare 2.2.2.2., construit 

din chirpici, acoperit azbociment, în suprafață de 90 m.p., anul dobândirii 1950, valoare de 

inventar 29305,13. 



ART.2 – Se aprobă demolarea imobilului Grajd la Primăria Oțeleni, aflat în domeniul 

privat al Comunei Oțeleni. 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului  

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentulu urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 537 din 18.01.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Comunei Oţeleni judeţul 

Iaşi în domeniul privat al acesteia şi demolarea imobilului Grajd comunal Oțeleni 

 

Având în vedere faptul că imobilul tip grajd din spatele clădirii Primăriei Oțeleni  este 

într-o avansată stare de degradare; 

Având în vedere necesitatea de a avea mai mult spațiu în curtea din spatele  clădirii 

Primăriei Oțeleni pentru depozitarea utilajelor folosite de către Compartimentul administrativ și 

gospodărire; 

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, republicată, 

Având în vedere prevederile art. 858 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 17 din 2011 privind însușirea și aprobarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași, 
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 120 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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.539 din 18.01.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Comunei Oţeleni judeţul 

Iaşi în domeniul privat al acesteia şi demolarea imobilului Grajd comunal Oțeleni 

 

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si 

instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de 

constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, 

precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in 

prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4 din Legea nr 50/1991. Autorizatia de desfiintare se 

emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor 

urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 11 

din Legea nr 50/1991. 
Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind trecerea din domeniul public al comunei Oţeleni judeţul Iaşi în domeniul privat al 

acesteia şi demolarea imobilului Grajd comunal Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, republicată, 

Având în vedere prevederile art. 858 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 17 din 2011 privind însușirea și aprobarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași, 
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 120 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

 

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

Consilier cu atribuții delegate, 

Ing. Aștefanei Constantin 
 

 

 

 

 

 

 

 


