
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5191 din 21.07.2020 

privind trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a bunurilor aferente 

infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă din localitatea 

Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași și de revocare a Hotărârii nr. 66 din 14.07.2020 

 

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 bunurilor aferente infrastructurii 

tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași și de revocare a Hotărârii nr. 66 din 14.07.2020; 

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 procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4268/09.07.2020; 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României, (rep.1); 

Având în vedere prevederile art. 863 lit.a) din Legea nr. 287/2009, rep., cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin.(4) precum și anexa nr. 4 pct. 4 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 circulara Instituției Prefectuui Județului Iași nr. 12256 din 07.07.2020; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 241/2006, (rep.2), 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 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 bunurilor aferente 

infrastructurii tehnico-edilitare aparținănd sistemului de alimentare cu apă din localitatea 

Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART.2 – Se declară de uz public local bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare 

aparținănd sistemului de alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul 

Iași, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3  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 bunurile 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4 Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 ART.6  Se revocă Hotărârea nr. 66 din 14.07.2020 privind trecerea în domeniul public al 

Comunei Oțeleni a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de 

alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul 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 1.8.6 

Sistem 

alimentare cu 

apă în sistem 

centralizat a 

localității 

Hândrești 

Statie de pompare apa cu 

rezervor tampon si 

centru dispecer; 

Rezervor de inmagazinare 

V=200 mc; Aductiune: - 

PErD PE100 PN10 D110mm = 

5234 m; - Camin vane - 5 

buc; Distributie: - PEID 

PE 100 PNIO DI10mm = 

14991 m; Camin vane - 46 

buc;  

Hidranti supraterani 

Dn80-27 buc;  

Instalatie reducere de 

presiune 

Camine de bransament - 

290 buc.  

2020 8.086.156,16 
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. 5193 din 21.07.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă din 

localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, și de revocare a HCL nr. 66 din 

14.07.2020 

 

Având în vedere unele erori ale speciaiștilor de a ARSACIS și APAVITAL; 

Având în vedere procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4268/09.07.2020; 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (4) din Constituția României, (rep.1); 

Având în vedere prevederile art. 863 lit.a) din Legea nr. 287/2009, rep., cu modificările și 

completările ulterioare; 

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. 286 alin.(4) precum și anexa nr. 4 pct. 4 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 circulara Instituției Prefectuui Județului Iași nr. 12256 din 07.07.2020; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 241/2006, (rep.2), cu modificările și completările ulterioare; 

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, Str. Şcolii, Nr.2 

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

Nr. 5194 din 21.07.2020 

 

RAPORT 

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

aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă din 

localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, și de revocare a HCL nr. 66 din 

14.07.2020 

 

 

Actul administrativ emis de către autoritatea deliberativă din cadrul autorității publice 

locale poate fi revocat doar dacă nu a intrat in circuitul civil si nu a produs efecte juridice. 

Hotărârea consiliului local nr. 66 din 14.07.2020 încă nu a intrat in circuitul civil si nu a produs 

efecte juridice. 

Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date 

in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de 

asemenea, ele pot fi date  in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica. 

Dreptul de proprietate publica se dobandeste: a) prin achizitie publica, efectuata in 

conditiile legii; 

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 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: 4) retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de 

tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente. 

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. 

Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu 

apa si de canalizare realizate prin investitii noi de catre o unitate administrativ-teritoriala pe raza 

unei alte unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatii administrativ-

teritoriale pe care o deservesc. 

 

p. Secretar general, 

Insp. Dieac Carmena 

 

 

 

 


