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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

privind propunerea de schimbare a destinației  în vederea demolării unui imobil 

(construcție) școală C2, număr cadastral 60264-C2, proprietate publică a comunei Oțeleni, 

situată în sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021, la 

care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea Robert 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 propunerea de schimbare a 

destinației  în vederea demolării unui imobil (construcție) școală C2, număr cadastral 60264-C2, 

proprietate publică a comunei Oțeleni, situată în sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere necesitatea demolării corpului clădire – școală C2, număr cadastral 

60264-C2, proprietate publică a comunei Oțeleni, situată în sat Hândrești, comuna Oțeleni, 

județul Iași, în vederea edificării unei grădinițe cu o sală de grupă prin programul P.N.D.L.; 

Având în vedere prevederile art. 112 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a Educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 9 pct.1 din O.M.E.N. nr. 5819/2016 privind aprobarea 

procedurii de elaborare a avizului  conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a 

institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare 

acordarii acestuia;  

Având în vedere prevederile HCL nr. 41 din 16 iulie 2013 privind completarea 

inventarulu centralizat, completarea la unele poziții elemente de identificare din Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domenul public al comunei Oțeleni, județul Iași;  

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 3202 din 15.04.2021; 

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, înregistrat cu nr. 3466 din22.04.2021; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c), d), alin. (7) lit. a) 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 12 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 
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ART.1 (1) Se propune schimbarea destinației  în vederea demolării imobilului 

(construcție) Școală tip Spiru Haret, aflată la poziția nr. 13 din inventarul domeniului public, 

completat prin HCL nr. 41 din 16 iulie 2013, construită din chirpici, acoperiș din plăci azbest, 

compusă din 4 încăperi, suprafața de 88 m.p, situată în Tarlaua 12, Parcela 954 și 955, anul 

dobândirii 1893,  C2, număr cadastral 60264-C2, proprietate publică a comunei Oțeleni, situată 

în sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași. 

(2) Demolarea imobilului prevăzut la art.1 este necesară în vederea edificării unei 

grădinițe cu o sală de grupă prin programul de finanțare asigurat de către Guvernul României. 

ART.2 Schimbarea destinatiei imobilului prevăzut la art. 1 se va face numai cu avizul 

conform al ministrului educatiei nationale.  

ART.3 Primarul comunei Oțeleni  va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

ART.4– Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Ministerului Educației și Cercetării; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 22 aprilie 2021           BENCHEA L. ROBERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


