
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3397 din 10.06.2020 

privind revocarea Hotărârii nr. 42 din 19 mai 2020 privind aprobarea încheierii 

contractelor de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în 

anul 2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în inventarul 

domeniului privat al 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/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 revocarea Hotărârii nr. 42 din 19 mai 2020 privind aprobarea încheierii contractelor de 

închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești – 

Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în inventarul domeniului privat al comunei 

Oțeleni; 

Având în vedere cererea d-lui Furtună Vasilică, înregistrată cu nr. 3246/03.06.2020; 

Având în vedere cererea d-lui Zet Ciubotaru Gheorghe, înregistrată cu nr. 

3247/03.06.2020; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu 

nr.___din_____________ ; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (14)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se revocă Hotărârea nr. 42 din 19 mai 2020 privind aprobarea încheierii 

contractelor de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 

2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în inventarul domeniului 

privat al comunei Oțeleni. 



ART.2 Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului agricol-statistică și fond funciar  

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

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. 3424 din 10.06.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 42 din 19 mai 2020 privind 

aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de 

pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, 

aflate în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

 

Având în vedere nemulțumirile unor crescători de animale care au invocat faptul că nu au 

fost informați în vederea participării la procedura atribuirii directe a contractelor de închiriere 

pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – Danciu și 

Zgâia - Danciu, aflate în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni; 

Având în vedere necesitatea reanalizării situației crescătorilor de animale de pe raza 

comunei Oțeleni cu privire la suprafețele de pajiști pe care le au pentru pășunat, pentru efectivele 

de animale pe care le dețin în exploatație; 

Având în vedere cererea d-lui Furtună Vasilică, înregistrată cu nr. 3246/03.06.2020; 

Având în vedere cererea d-lui Zet Ciubotaru Gheorghe, înregistrată cu nr. 

3247/03.06.2020; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (14)  precum și ale art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment secretar general 

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

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

Nr. 3425 din 10.06.2020 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 42 din 19 mai 2020 privind 

aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de 

pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, 

aflate în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

 

Hotărârea consiliului local nr. 42 din 19 mai 2020 a fost adoptată în şedinţă extraordinară 

în data de 19 mai 2020, la care a participat un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri 

în funcţie și a fost aprobată cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”; 

Prealabil adoptării Hotărârii consiliului local nr. 42 din 19 mai 2020 s-a publicat la data 

de 06.04.2020, la avizierul Primăriei comunei Oțeleni, anunțul cu nr. 2311 din 06.04.2020, 

conform căruia: ”Crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animalele înscrise 

în Registrul național al exploatațiilor,  membri ai colectivității locale sau care au sediul social 

pe teritoriul comunei Oteleni, pot depune cereri la Primăria comunei Oțeleni până joi, 14 mai 

2020, ora 16.00, pentru încheierea contractelor de inchiriere a pajiștii comunale Hândesti -

Bahnă, proporțional eu efectivele de animale deținute în exploatatie. Contractele se vor îneheia 

după aprobarea prin hotarâre a Consiliului Local Oțeleni.” Anunțul de mai sus a fost publicat și 

pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Oțeleni, mijlocul cel mai eficient de aducere la 

cunoștința publică unui anunț. 

Întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere 

prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești – Bahnă, 

Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni a 

fost condiționată de actul notarial de dezlipire obținut în urma dezmembrării realizată prin 

HCL 38 din 27 aprilie 2020 privind dezmembrarea imobilului Teren pășune Hândrești – Bahnă 

și de aprobare a inventarului domeniului privat al comunei Oțeleni; 

Necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere 

prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 2020, în şedinţă 

extraordinară, a avut la bază urgența creată de expirarea termenului de depunere a cererilor 

A.P.I.A. pentru crescătorii de animale. 

Având în vedere că nu s-au încheiat încă contractele de închiriere în urma adoptării 

Hotărârii consiliului local nr. 42 din 19 mai 2020 și că această hotărâre nu a intrat în 

circuitul civil și nu a prdus efecte juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

prezentată. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


