
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4973 din 27.05.2019 

privind încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna 

Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” 

în suprafață de 1024 m.p. proprietate publică 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/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 încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna 

Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 

1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni; 

Având în vedere notificarea înaintată de către concesionarul S.C. Nord Est Kapital S.R.L. 

prin administrator Benchea Iulian, înregistrată cu nr. 4511din 06.05.2019; 

Având în vedere contractul de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna 

Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în 

suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publica, cu modificările și comletările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 119 – 120 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, republictă; 

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 raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local, înregistrat cu nr._____din_____________; 

În temeiul art. 10 alin. (1) lit. e) teza a doua, coroborat cu art. 8 alin. (1) din contractul de 

concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital 

S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate 

publică a comunei Oțeleni 

În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit c) și alin. (5) lit. b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

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

 

HOTĂRÂRE: 



ART.1 - Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat 

între Comuna Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între 

Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni. 

ART.2 –  Primarul comunei Oțeleni prin intermediul Compartimetului fincnciar-contabil  

din cadrul aparatului de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimetului fincnciar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 4972 din 27.05.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 

18.09.2013 încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul 

Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei 

Oțeleni 

 

 

Având în vedere notificarea înaintată de către concesionarul S.C. Nord Est Kapital S.R.L. 

prin administrator Benchea Iulian, înregistrată cu nr. 4511din 06.05.2019; 

Având în vedere contractul de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna 

Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în 

suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publica, cu modificările și comletările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 119 – 120 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, republictă; 

Având în vedere prevederile 36 alin. (2) lit c) și alin. (5) lit. b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 4974 din 27.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 

18.09.2013 încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul 

Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei 

Oțeleni 

 

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 încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna 

Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 

1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni; 

Având în vedere notificarea înaintată de către concesionarul S.C. Nord Est Kapital S.R.L. 

prin administrator Benchea Iulian, înregistrată cu nr. 4511din 06.05.2019; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. e) teza a doua, coroborat cu art. 8 alin. (1) 

din contractul de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. Nord 

Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. 

proprietate publică a comunei Oțeleni 

Având în vedere prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publica, cu modificările și comletările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 119 – 120 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, republictă; 

Având în vedere prevederile 36 alin. (2) lit c) și alin. (5) lit. b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

prezentată. 

 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


