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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 72 

privind atribuirea în folosință gratuită către C.M.I. Alupoaei Carmen a unui aparat 

medical Ecograf  Siemens Acuson X300 împreună cu accesoriile 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.08.2020, 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 atribuirea în folosință gratuită către C.M.I. Alupoaei Carmen a unui aparat medical 

Ecograf  Siemens Acuson X300 împreună cu accesoriile; 

Având în vedere cererea doamnei Dr. Alupoaei Carmen, înregistrată cu nr. 5046 din 

16.07.2020; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.874, art. 2146 – art. 2157 din Codul Civil, rep.,cu 

modificărie și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit.d), , art. 287 lit.b), art.349, art.350 și art.351 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 1 din O.G. nr. 124 din 29 august 1998 privind 

organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 38 din 27 aprilie 2020 privind dezmembrarea 

imobilului Teren pășune Hândrești – Bahnă și de aprobare a inventarului domeniului privat al 

comunei Oțeleni; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 5077 din 16.07.2020; 

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. 6079 din 20.08.2020;  

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.a), 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  0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 



Pagina 2 din 3 
 

ART.1 (1) Se atribuie în folosință gratuită, în baza unui contract de comodat, către C.M.I. 

Alupoaei Carmen, C.I.F. 19874206, pe o perioadă de 10 ani, următoarele bunuri mobile aflate în 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Oțeleni: 

a) Aparat medical Ecograf  Siemens Acuson X300 Marca SIEMENS, Model 10037409, Nr. 

serie 311440/01, aflat la poziția nr. 12, secțiunea II, bunuri mobile, în inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Oțeleni, aprobat prin HCL nr. 38 

din 27 aprilie 2020. 

b) Traductor ConvexCH5-2 aparat medical Traductor ConvexCH5-2 Serie 13520063, aflat 

la poziția nr. 15, secțiunea II, bunuri mobile, în inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Oțeleni, aprobat prin HCL nr. 38 din 27 aprilie 2020. 

c) Traductor Linear VF10-5, aparat medical Traductor Linear VF10-5 Serie 13630030, aflat 

la poziția nr. 16, secțiunea II, bunuri mobile, în inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Oțeleni, aprobat prin HCL nr. 38 din 27 aprilie 2020. 

(2) Valoarea de inventar aparatului medical Ecograf  Siemens Acuson X300 Marca 

SIEMENS, Model 10037409, Nr. serie 311440/01prevăzute la alin. (1) este 8.400 lei, conform 

HCL nr. 38 din 27 aprilie 2020. 

(3) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) nu sunt bunuri cu regim special. 

(4) Destinatia bunurilor prevăzut la alin. (1) este de uz medical. 

(5) Durata pentru care se acorda folosinta gratuita este de 10 ani de la semnarea 

contractului. 

(6) Termenul la care se va realiza predarea-primirea materiala a bunului este de 3 zile 

lucrătoare de la data emiterii hotărârii consiliului local. 

(7) Obligatiile institutiei de utilitate publica beneficiara: 

a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta 

gratuita; 

b) sa prezinte anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publica 

desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si 

strategii pentru perioada urmatoare; 

c) sa permita accesul autoritatilor publice locale pentru efectuarea controlului asupra 

bunurilor; 

d) sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui; 

e) la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de 

ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini. 

(8) Entitatea de utilitate publica beneficiara va suporta cheltuielile de intretinere a 

bunului, potrivit destinatiei sale; 

(9) Folosinta dobandita in baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisa, nici oneros si nici 

cu titlu gratuit, unei alte persoane. 

(10) 1.1. Modalitati de angajare a raspunderii si sanctiuni: constituie contraventii la 

dispozitiile prezentei hotărâri, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, 

potrivit legii penale, infractiuni: 

   a) incalcarea prevederilor art. 1 alin. (7) lit. a)-e) din prezenta hotărâre; 

   b) incalcarea prevederilor art.1 alin. (9) din prezenta hotărâre. 

1.2.   Contraventiile prevazute la alin. (10) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 

15.000 lei. 

1.3.Contraventiile prevazute la alin. (10) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 

10.000 lei. 
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1.4. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite de 

structurile cu atributii de control. 

1.5. Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei 

Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(11) Contractul de comodat încheiat în condițiile prevăzute la art.1 încetează de drept, 

fără nici o notificare prealabilă, la data încetării contractului de concesiune nr. 175/25.01.2005 

încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinet individual Alupoaei Carmen reprezentată prin 

medic titular, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical. 

(12) Contractul de comodat încheiat în condițiile prevăzute la art.1 se va întocmi cu 

respectarea prevederilor art. 2146 – art. 2157 din Codul Civil, rep.,cu modificărie și completările 

ulterioare; 

ART.2 Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să semneze în numele Comunei Oțeleni contractul de comodat 

prevăzut la art. 1. 

ART.3  Predarea-primirea bunurilor mobile se va face în baza unui proces-verbal. 
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; 

- C.M.I. Alupoaei Carmen; 

- 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, 20 august 2020                       BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


