
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2572 din 25.03.2021 

privind trecerea din domeniul privat al U.A.T Comuna Oțeleni în domeniul public al 

acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă Hândrești   

 

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 primarul  

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind trecerea din domeniul privat al 

U.A.T Comuna Oțeleni în domeniul public al acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă 

Hândrești; 

Având în vedere prevederile art. 296 alin. (2) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) și (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 H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

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, impozite şi taxe 

locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 

lucrărilor publice, învățământ și agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu 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, 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 din domeniul privat al U.A.T Comuna Oțeleni în domeniul 

public al acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă Hândrești, în suprafață de 3338 m.p., 

nr. cadastral 60618, situat în Tarlaua 4, parcela 18/500, aflat la poziția nr. 19 în inventarul 

domeniului privat al comunei Oțeleni, aprobat prin HCL nr. 15/22.02.2021, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



ART.2  Se declară de interes public local imobilul ”Teren stație de pompare apă 

Hândrești”, în suprafață de 3338 m.p., nr. cadastral 60618, situat în Tarlaua 4, parcela 18/500. 

ART.3  Comisia specială pentru inventarierea domeniului public și privat al U.A.T 

Comuna 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.4 Primarul comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Oțeleni, Compartimentului 

financiar-contabil și Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA H.C.L. NR.___________ 

 
  

SECTIUNEA I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare

1
 

Denumirea 
bunului

2
 

Elementele de 
identificare

3
 

Anul dobândirii si/sau 
al darii în folosinta 

Valoarea de 
inventar

4
 

(mii lei) 

Situatia juridica 
actuala

5
 

0 1 2 3 4 5 6 

1. - 
Teren stație de 
pompare apă 
Hândrești 

Extravilan com Oțeleni, 
Suprafața totală:  3338 
m.p. Tarla 4, parcela 
18/500 teren 
neîmprejmuit, categoria 
de folosință P, număr  
cadastral 60618 
N – DJ 280; nr. cad. 
60547 
S – nr. cad. 60547 
E - A18/501 
V – nr. cad. 60547 

2018 3,11 

Proprietate 
publicăă a 
comunei Oțeleni 
prin HCL nr.____ 
din _______ 

 

 

INIŢIATOR, 

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. 2573 din 25.03.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al U.A.T Comuna Oțeleni în 

domeniul public al acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă Hândrești   

 

Având în vedere solicitările APAVITAL pentru punerea la dispoziție a 

imobilelor/terenurilor pe care sunt instalate rețelele de alimentare cu apă potabilă, în vederea 

înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare; 

Având în vedere prevederile art. 296 alin. (2) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) și (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 H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;  

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

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. 2574 din 25.03.2021 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al U.A.T Comuna Oțeleni în 

domeniul public al acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă Hândrești   

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către primarul  

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind trecerea din domeniul privat al 

U.A.T Comuna Oțeleni în domeniul public al acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă 

Hândrești; 

Având în vedere prevederile art. 296 alin. (2) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) și (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.129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


