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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 71 

privind trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a unui drum comunal  

  

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

14.08.2020, la care participă un număr de 12 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 trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a unui drum comunal; 

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilului, nr. 5752 din 

11.08.2020; 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) din Constituția României (rep.1); 

Având în vedere prevederile art. 286 alin.(4) precum și anexa nr. 4 pct. 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat, înregistrat cu 

nr. 5757 din 12.08.2020; 

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 prevederile  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificată; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 5808 din data de 12.08.2020; 

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. 5917 din 14.08.2020;  

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 11 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a unui drum comunal 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2  Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care 

aprațin domeniului public al Comunei Oțeleni va avea în vedere completarea în vederea 
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actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oțeleni cu bunul 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 (1) Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat, 

înregistrat cu nr. 5757 din 12.08.2020. 

(2) Se însușește planul de amplasament și delimitare a imobilului, nr. 5752 din 

11.08.2020. 

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; 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

   Secretar general, 

Oțeleni, 14 august 2020                      BENCHEA L. ROBERT
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Anexa la HCL nr. 71 din 14.08.2020 

 

 
  

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 1.3.7.1 
Drum comunal 

Hândrești -

Gănești 

Drum in suprafata totala de 
27649 mp.  Extravilan Comuna 
Oteleni, tarlaua 0, parcelele DCL 
48, DCL 105, Judetul Iasi 
Suprafata masurata a imobilului 
(mp) 27649, categorie de 
folosinta  - DR 
Vecinătăți:  
N – UAT Ion Neculce 
E – Extravilan comuna Oțeleni 
V - Extravilan comuna Oțeleni 
S – Str. Chelaru Vasile 

2020 467.761  

Proprietate 

publică a 

Comunei 

Oțeleni prin 

HCL nr.71 din 

14.08.2020 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

   Secretar general, 

Oțeleni, 14 august 2020                                  BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


