
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7765 din 18.09.2019 

privind reinventarierea imobilului ”Teren Cămin cultural Hândrești ” aflat în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași în vederea 

înscrierii definitive în cartea funciară a 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/domna__________________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 reinventarierea imobilului ”Teren Cămin cultural Hândrești” aflat în inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași în vederea înscrierii definitive în 

cartea funciară a comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 100 din 16.09.2019 privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași prin 

dezmembrarea imobilului ”Teren construcție școală Hândrești”  

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 18637/16.09.2019 pentru imobilul – teren 

în suprafață de 870 m.p.înscris în cartea funciară a comunei Oțeleni nr. 60608; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) și (4), art 287 lit. b) din din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 554 alin. (1) din Legea nr. 289/2009 – Codul civil, 

republicată, cu modificările și compleetările 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 avizul cu caracter consultativ 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. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă 

următoarea, 

HOTĂRÂRE: 

 



ART.1 Se aprobă reinventarierea imobilului ”Teren Cămin cultural Hândrești ” aflat în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași, în condițiile 

art. 286 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înscrierii definitive în cartea funciară a comunei 

Oțeleni. 

ART.2 Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  

ART.3  Cheltuielile ocazionate de înscrierea definitivă a imobilului prevăzut la art. 1 în 

cartea funciară a comunei Oțeleni se suportă din bugetul local. 

ART.4– Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA H.C.L. NR............./.................2019 

privind reinventarierea imobilului ”Teren Cămin cultural Hândrești ” aflat în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași în vederea 

înscrierii definitive în cartea funciară a comunei Oțeleni 

 

INVENTARUL 

bunurilor care aparțin domeniului  

public al comunei Oțeleni 

 

Poziția nr. 35.2  

 

Secțiunea 1 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

COD 

CLASIFIC

ARE 

DENUMIREA 

BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

ANUL 

DOBÂN

DIRII 

SAU AL 

DĂRII 

ÎN 

FOLOSI

NȚĂ 

VALOARE 

DE 

INVENTAR 

LEI 

SITUAȚIA 

JURIDICĂ 

ACTUALĂ 

35.2 1.6.2 ”Teren Cămin 

cultural Hândrești” 

Intravilan sat Hândrești, 

com. Oțeleni, jud. Iași 

Categ. de folosință: CC 

Nr. cad. 60608  

Supraf. de 870  m.p.; 

Teren parțial împrejmuit; 

N – Munteanu N.; propr. 

privată; 

S – Str. Școlilor (DC 83) 

E – Propr.privată; 

V – Munteanu N; nr. cad. 

60608. 

1968  Actualizare 

valoare 

deinventar   

prin HCL __ 

din ______ 

 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.A.T COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 7766 din 18.09.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind reinventarierea imobilului ”Teren Cămin cultural 

Hândrești ” aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Oțeleni, județul Iași în vederea înscrierii definitive în cartea funciară a comunei Oțeleni 

 

În vederea înscrierii definitive în cartea funciară a comunei Oțeleni a imobilului ”Teren 

Cămin cultural Hândrești ” aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Oțeleni, județul Iași, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Pașcani solicită o 

hotărâre prin care să se precizeze reinventarierea imobilului respectiv în condițiile art. 286 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  deși dezmembrarea aprobată în ședința 

extraordinară din data de 16.09.2019 a fost întemeiată pe dispozițiile art. 286 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Având în vedere prevederile HCL nr. 100 din 16.09.2019 privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași prin 

dezmembrarea imobilului ”Teren construcție școală Hândrești”  

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 18637/16.09.2019 pentru imobilul – teren 

în suprafață de 870  m.p.înscris în cartea funciară a comunei Oțeleni nr. 60608; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) și (4), art 287 lit. b) din din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 554 alin. (1) din Legea nr. 289/2009 – Codul civil, 

republicată, cu modificările și compleetările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Propun Consiliului Local Oțeleni adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 7767 din 18.09.2019 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind reinventarierea imobilului ”Teren Cămin cultural 

Hândrești ” aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Oțeleni, județul Iași în vederea înscrierii definitive în cartea funciară a comunei Oțeleni 

 

Având în referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către viceprimarul cu 

atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind reinventarierea 

imobilului ”Teren Cămin cultural Hândrești” aflat în inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași în vederea înscrierii definitive în cartea 

funciară a comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 100 din 16.09.2019 privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași prin 

dezmembrarea imobilului ”Teren construcție școală Hândrești”  

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 18637/16.09.2019 pentru imobilul – teren 

în suprafață de 870  m.p.înscris în cartea funciară a comunei Oțeleni nr. 60608; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) și (4), art 287 lit. b) din din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 554 alin. (1) din Legea nr. 289/2009 – Codul civil, 

republicată, cu modificările și compleetările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

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

prezentată. 

 

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, 

Consilier, Alexa Alina 

 

 

 


