
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5243 din 06.06.2019 

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Oțeleni, prin înscrierea corectă a elementelor de identificare pentru drumurile afectate de 

inundații  
 

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 

modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, prin 

înscrierea corectă a elementelor de identificare pentru drumurile afectate de inundații;  

 Având în vedere adresa nr. 5190/04.06.2019 primită de la proiectant S.C. Geo-Myke 

S.R.L.; 

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de 

cadastrist autorizat, înregistrate cu nr. 5196/05.06.2019; 5226/05.06.2019; 5227/05.06.2019; 

5228/05.06.2019; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. _______ din __________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei ____________ din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

Având în vedere  prevederile art.136 alin. (2)şi (3) din Constituţia României, republicată; 

Având în vedere  dispozitiile art. 3 alin (4) şi  art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare; 

Având în vedere  prevederile Hotărârii nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oreşelor, 

municipiilor sau judeţelor; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1),alin. (2) lit. c) și alin.(5) lit. c) art. 119 şi 

art. 120 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 modifică inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Oțeleni, prin înscrierea corectă a elementelor de identificare pentru drumurile afectate de 

inundații, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2  Se însușesc planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de 

cadastrist autorizat, înregistrate cu nr. 5196/05.06.2019; 5226/05.06.2019; 5227/05.06.2019; 

5228/05.06.2019; 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni prin aparatul de specialitate va  urmări ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la HCL nr.______________ 

Județul Iași 

Comuna Oțeleni      Viceprimar cu atribuții de primar, 

Comisia specială pentru  întocmirea      Gherăescu Felician Mihai 

inventarului  bunurilor care alcătuiesc     .............................................. 

domeniul public al comunei Oțeleni 

 

INVENTARUL 

bunurilor care aparțin domeniului  

public al comunei Oțeleni 

 

1. Poziția nr. 78 se va modifica și va avea următorul cuprins: 
Secțiunea 1 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

COD 

CLASIFI

CARE 

DENUMIREA 

BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

ANUL 

DOBÂNDIR

II SAU AL 

DĂRII ÎN 

FOLOSINȚ

Ă 

VALOARE 

DE 

INVENTA

R LEI 

SITUAȚIA 

JURIDIC

Ă 

ACTUAL

Ă 

78. 1.3.7.1. Drum sătesc 

 

Intravilan  

Sat Oțeleni, Str. 

Pescărușului, tronson 

I, tarla 0 ) parcela DS 

1032/1 

Categ folos. DR 

Suprafața 1049 m.p. 

Lungime 22 m în 

plan orizontal, în 

lungime de 104 m în 

plan înclinat. 

(La Cîrcu E.) 

 2725,80 Proprietate 

publică 

a comunei 

Oţeleni,  

 

2. Poziția nr.79 se va modifica și va avea următorul cuprins: 
 Secțiunea 1 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

COD 

CLASIFI

CARE 

DENUMIREA 

BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

ANUL 

DOBÂNDIR

II SAU AL 

DĂRII ÎN 

FOLOSINȚ

Ă 

VALOARE 

DE 

INVENTA

R LEI 

SITUAȚIA 

JURIDIC

Ă 

ACTUAL

Ă 

79. 1.3.7.1. Drum sătesc 

 

Sat Oțeleni,  

Str. Pescărușului și 

extravilan com. 

Oțeleni, tronson II, 

tarlaua 0 parcele DS 

361, DCL 358/1, 

Categ. fol. DR 

Suprafața: 7601 m.p 

Lungime în plan 

orizontal 547 m, 

Lungime 513 m în 

plan înclinat.  

La Cîrcu S. 

 13179,66 Proprietate 

publică 

a comunei 

Oţeleni 

 

 

 



3. Poziția nr. 152 se va modifica și va avea următorul cuprins: 
Secțiunea 1 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

COD 

CLASIFI

CARE 

DENUMIREA 

BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

ANUL 

DOBÂNDIR

II SAU AL 

DĂRII ÎN 

FOLOSINȚ

Ă 

VALOARE 

DE 

INVENTA

R LEI 

SITUAȚIA 

JURIDIC

Ă 

ACTUAL

Ă 

152. 1.3.7.1. Drum sătesc 

 

Intravilan  

Sat Hîndrești, Str. 

Codrului, tarlaua 0, 

parcela DS 1422  

Suprafața 1411 m.p. 

Lungime 180 m în 

plan orizontal. 

Lungime 207 m în 

plan înclinat. 

Categ. folos. DR 

De la Opăriuc Adela 

la Toader R. 

 

 3453,99 Proprietate 

publică 

a comunei 

Oţeleni,  

  

4. Poziția nr. 159 se va modifica și va avea următorul cuprins: 
Secțiunea 1 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

COD 

CLASIFI

CARE 

DENUMIREA 

BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

ANUL 

DOBÂNDIR

II SAU AL 

DĂRII ÎN 

FOLOSINȚ

Ă 

VALOARE 

DE 

INVENTA

R LEI 

SITUAȚIA 

JURIDIC

Ă 

ACTUAL

Ă 

159. 1.3.7.1. Drum sătesc 

 

Intravilan  

Sat Hîndrești, Str. 

Râmnicului, tarlaua 

0, parcela DS 1488, 

DS 1522,  

Suprafața 2042 

Lungime 225 m în 

plan orizontal. 

Lungime 154 m în 

plan înclinat. 

Categ. fol. DR 

La Tănasă Constantin  

  Proprietate 

publică 

a comunei 

Oţeleni,  

 

Comisia de inventariere 

Președinte, Gherăescu Felician Mihai___________________ 

Membri 

1. Benchea Robert________________________________ 

2. Mazdrag Maria Simona ___________________________ 

3. Lupu Ioan_______________________________ 

4. Aștefanei Constantin___________________________ 

 

INIŢIATOR, 

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. 5242 din 06.06.2019 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Oțeleni, prin înscrierea corectă a elementelor de identificare 

pentru drumurile afectate de inundații  

 

  

Având în vedere adresa nr. 5190/04.06.2019 primită de la proiectant S.C. Geo-Myke 

S.R.L.; 

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de 

cadastrist autorizat, înregistrate cu nr. 5196/05.06.2019; 5226/05.06.2019; 5227/05.06.2019; 

5228/05.06.2019; 

Având în vedere  prevederile art.136 alin. (2)şi (3) din Constituţia României, republicată; 

Având în vedere  dispozitiile art. 3 alin (4) şi  art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare; 

Având în vedere  prevederile Hotărârii nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oreşelor, 

municipiilor sau judeţelor; 

Având în vedere  prevederile art. 36 alin. (1),alin. (2) lit. c) și alin.(5) lit. c) art. 119 şi art. 

120 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Propun consiliului local adoptarea hotărârii în forma prezntată. 

 

 

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. 5244 din 06.06.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Oțeleni, prin înscrierea corectă a elementelor de identificare 

pentru drumurile afectate de inundații  

  

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 

modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, prin 

înscrierea corectă a elementelor de identificare pentru drumurile afectate de inundații;  

 Având în vedere adresa nr. 5190/04.06.2019 primită de la proiectant S.C. Geo-Myke 

S.R.L.; 

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de 

cadastrist autorizat, înregistrate cu nr. 5196/05.06.2019; 5226/05.06.2019; 5227/05.06.2019; 

5228/05.06.2019; 

Având în vedere  prevederile art.136 alin. (2)şi (3) din Constituţia României, republicată; 

Având în vedere  dispozitiile art. 3 alin (4) şi  art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare; 

Având în vedere  prevederile Hotărârii nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oreşelor, 

municipiilor sau judeţelor; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1),alin. (2) lit. c) și alin.(5) lit. c) art. 119 şi 

art. 120 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

prezentată. 

 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 


