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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6905 din 11.09.2020 

privind trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a imobilului grădiniță 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 în domeniul public al Comunei Oțeleni a imobilului grădiniță Oțeleni; 

Având în vedere procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor înregistrat cu nr. 

6899 din 11.09.2020; 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) din Constituția României (rep.1); 

Având în vedere prevederile art. 286 alin.(4) precum și anexa nr. 4 pct. 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificată; 

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 pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) 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 aprobă trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a imobilului grădiniță 

Oțeleni conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2  Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care 

aprațin domeniului public al Comunei Oțeleni va avea în vedere completarea în vederea 

actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oțeleni cu bunul 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



ART.3 Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr.___din________ 

 
  

SECTIUNEA I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 
Codul de 

clasificare 
Denumirea 

bunului 
Elementele de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

si/sau al 

darii în 

folosinta 

Valoarea de 

inventar 

lei 

Situatia 

juridica 

actuala 
  

1 1.6.2. Grădiniță 

Oțeleni 

Construcție cu regim 

de  înălțime P+ 1E; 

suprafața construită 

=297,5 m.p; Suprafața 

desfășurată =595,00 

mp; Suprafața utilă 

=490,55 m.p  

Nr. cadastral 60490 

2020 1.455.646,32 

lei cu TVA 

Proprietate 

publică a 

Comunei 

Oțeleni prin 

HCL nr.___din 

________  

 

 

 

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. 6906 din 11.09.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a 

imobilului grădiniță Oțeleni 

 

Având în vedere procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor înregistrat cu nr. 

6899 din 11.09.2020; 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) din Constituția României (rep.1); 

Având în vedere prevederile art. 286 alin.(4) precum și anexa nr. 4 pct. 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificată; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c) 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, ctr. Şcolii, nr.2 

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

Nr. 6907 din 11.09.2020 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a 

imobilului grădiniță Oțeleni 

 

Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile 

prevazute in anexa nr. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca 

atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau 

de interes public national ori judetean.  

Conform anexei nr. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, lista cuprinzand unele bunuri care apartin domeniului 

public al comunei, al orasului sau al municipiului conține: ”5) terenurile si cladirile in care isi 

desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, 

cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea;” 

Conform art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, exercitarea dreptului de proprietate 

publica, cu exceptia reprezentarii in instanta a statului roman prin Ministerul Finantelor Publice 

in legatura cu raporturile juridice privind proprietatea publica, se realizeaza de catre: b) 

autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, pentru bunurile apartinand domeniului 

public al unitatilor administrativ-teritoriale.  

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 în domeniul public al Comunei Oțeleni a imobilului grădiniță Oțeleni; 

Având în vedere procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor înregistrat cu nr. 

6899 din 11.09.2020; 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) din Constituția României (rep.1); 

Având în vedere prevederile art. 286 alin.(4) precum și anexa nr. 4 pct. 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificată; 

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

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

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

prezentată. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


