CONSILIUL LOCAL
OȚELENI

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 58
privind aprobarea Contractului de Comodat încheiat între Consiliul local al Comunei
Oțeleni şi Asociația Părinților și a Cadrelor Didactice Oțeleni

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.06.2020, la
care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie;
Văzând că domnul Benchea I. Robert 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 aprobarea Contractului de Comodat încheiat între Consiliul local al Comunei Oțeleni şi
Asociația Părinților și a Cadrelor Didactice Oțeleni.
Având în vedere cererea doamnei Bartic Viorica, în calitate de președinte ales în vederea
înființării Asociației Părinților și cadrelor Didactice Oțeleni, înregistrată la secretariatul Primăriei
Oțeleni cu numărul 3870 din 25.06.2020.
Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea
domeniului public şi privat, agricultură înregistrat cu nr. 4005 din 30.06.2020;
Avînd în vedere amendamentul propus de către domnul consilier local Dieac Adrian
pentru eliminarea la capitolul III. OBLIGATIILE PĂRTILOR a articolului 3.2 lit. b) din
contract;
Având în vedere declarația de abținere făcută de către doamna consilier local Iftime Alida
Elenena la dezbaterea proiectului de hotărâre;
În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. c) și alin (6) lit a). art. 286, alin (1) și alin (4), art.
297, alin (1) it. d), art. 349, art. 350, art. 351, art. 352 din OUG nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită a imobilului spațiu, birou (SECRETARIAT),
situat în incinta Școlii Gimnaziale Oțeleni, județul Iași, în suprafață de 12,15 m.p., către
Asociația Părinților și a Cadrelor Didactice Oțeleni, în vederea stabilirii sediului social al
Asociației.
Art. 2 Imobilul menționat la art. 1 face parte din Școala Gimnazială Oțeleni, regăsindu-se
la numărul cadastral 60463-C2, SECRETARIAT .
Art. 3 Termenul transmiterii în folosință gratuită este de 10 ani și curge de la încheierea
contractului de comodat încheiat între Consiliul local al Comunei Oțeleni şi Asociația Părinților
și a Cadrelor Didactice Oțeleni.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 3 ”abțineri”.
La ședință participă 11 consilieri locali din totalul de 12 consilieri locali în funcție.

Art. 4 Titularul dreptului de fologință gratuită are următoarele obliigații:
a. Să folosească bunul potrivit destinației îm vederea căreia i-a fost acordată folosința
gratuită.
b. Să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunului;
c. Să nu modifice bunul în parte sau în integritatea lui;
d. La încetarea contractului de folosință gratuită, să-l restituie în starea în care l-a primit.
e. Folosința dobândită în baza actului prevăzut la art. 1 nu poate fi transmisă oneros și
nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;
f. Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa proprietarul cu
privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și existența
unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la
imposibilitatea exploatării bunului.
Art. 5. Toate cheltuielile de întreținere a bunului dat în folosință gratuită vor fi suportate
de către Asociația Părinților și a Cadrelor Didactice Oțeleni.
Art. 6 Orice încălcare a obligațiilor prevăzute la art. 4 se va sancționa în conformitate cu
prevederile art. 352 din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul cu
atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai
Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică în conformitate cu prevederile
legale
Art. 9 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Oțeleni;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BENCHEA I. ROBERT
Oțeleni, 30 iunie 2020
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