CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6237 din 24.09.2018
privind includerea în inventarul domeniului privat al Comunei Oțeleni a aparatului
medical tip ecograf model Siemens Acuson X300
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2018, la
care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni privind includerea în inventarul
domeniului privat al Comunei Oțeleni a unui ecograf model Siemens Acuson X300;
Văzând contractul de donație autentificat cu nr. 6830 din 22 iunie 2018 înregistrat la
unitatea noastră cu nr. 3552 din 22.06.2018, încheiat între donator CLUB ROTARY IAȘI și
Comuna Oțeleni;
Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR nr.
18-2/16.08.2018 înregistrat la unitatea noastră cu nr. 5529 din 05.09.2018;
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 121 din din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1011 din Legea nr. 287/2009 – Noul Cod Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, conform căruia, domeniul privat al statului sau al unităților
administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din
domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au un drept
de proprietate privată.
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_____________
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către secretarul comunei, înregistrat
cu nr. 6238 din 24.09.2018;
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:

ART.1 Se aproba includerea în inventarul domeniului privat al Comunei Oțeleni a
aparatului medical tip ecograf model Siemens Acuson X300, în conformitate cu anexa nr.1 care
face parte din prezenta hotărâre.
ART.2 Se însușește raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR,
înregistrat cu nr. 5529 din 05.09.2018;
ART.3 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Compartimentului financiar-contabil;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.
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

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA OȚELENI

PROIECT

ANEXA LA H.C.L. NR............./...............2018
privind includerea în inventarul domeniului privat al Comunei Oțeleni a aparatului
medical tip ecograf model Siemens Acuson X300
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

2.2.3.2

DENUMIREA
BUNULUI

Ecograf Siemens
Acuson X300

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

ANUL
DOBÂN
DIRII
SAU AL
DĂRII
ÎN
FOLOSI
NȚĂ

VALOARE
DE
INVENTAR
LEI

Ecograf Siemens Acuson
X300
Categoria ecograf doppler
Marca SIEMENS
Model 10037409
Nr. serie 311440/01
Tara producție Corea
An fabricație: 2007
Alimentare 220v; 50 Hz

2018

8.400

Inițiator,
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

Oțeleni,_____, 2018

SITUAȚIA
JURIDICĂ
ACTUALĂ

Proprietate
privată a
comunei
prin HCL
.........din
.........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. Şcolilor, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 6236 din 24.09.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al Comunei
Oțeleni a aparatului medical tip ecograf model Siemens Acuson X300
La data de 22 iunie 2018 s-a semnat contractul de donație încheiat între donator - CLUB
ROTARY IAȘI și Comuna Oțeleni, autentificat cu nr. 6830 din 22 iunie 2018, înregistrat la
unitatea noastră cu nr. 3552 din 22.06.2018. Acest aparat este foarte important pentru
comunitatea locală din comuna Oțeleni, întrucât poate fi folosit la Dispensarul Uman Oțeleni,
pentru ca cetățenii comunei să poată beneficia de servicii de investigație medicală la un standard
cât mai ridicat. Urmează ca în cadrul consiliului local să aprobăm un protocol pentru cedarea
folosinței acestui aparat, cadrelor medicale care își desfășoară activitatea în cadrul Dispensarului
Uman Oțeleni.
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 121 din din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1011 din Legea nr. 287/2009 – Noul Cod Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia,
Propun Consiliului Local Oțeleni aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro

Secretariat
Nr. 6238 din 24.09.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al Comunei
Oțeleni a aparatului medical tip ecograf model Siemens Acuson X300
Având în vedere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni privind includerea în inventarul
domeniului privat al Comunei Oțeleni a unui ecograf model Siemens Acuson X300;
Văzând contractul de donație autentificat cu nr. 6830 din 22 iunie 2018 înregistrat la
unitatea noastră cu nr. 3552 din 22.06.2018, încheiat între donator CLUB ROTARY IAȘI și
Comuna Oțeleni;
Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR nr.
18-2/16.08.2018 înregistrat la unitatea noastră cu nr. 5529 din 05.09.2018;
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 121 din din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1011 din Legea nr. 287/2009 – Noul Cod Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, conform căruia, domeniul privat al statului sau al unităților
administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din
domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au un drept
de proprietate privată.
Având în vedere 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,
Consider că proiectul de hotărâre mai sus menționat poate fi supus dezbaterii consiliului
local în forma prezentată.
Secretar,
Benchea Robert

