
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._k_. 
PRIVITOR LA: Solicitarea adresata Guvernului Romaniei de emitere a unei hotarari privind 

transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil -teren- aflat in domeniul public 
al statului si administrarea A.N"Apele Romane" in domeniul public al 
comunei Otesani si in administrarea Consiliului Local al comunei Otesani, 
judetul Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta,ordinara, publica, pe data 
de 3 O ianuarie 2019, la care participa un numar de Il consilieri, din totalul de Il consilieri in functie ai 
Consilului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Stefan, 
ales in sedinta de consiliu din data de Il decembrie 20 18; 

Luand in dezbatere: 
- Expunerea de _motive, inregistrata sub nr.344 din 23 ianuarie 2019 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei Otesani, cu privire la solicitarea adresata 
Guvernului Romaniei de emitere a unei hotarari privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil -
teren-, in suprafata de 296,06 m.p., aflat in domeniul public al statului si administrarea A.N"Apele 
Romane" in domeniul public al comunei Otesani si in administrarea Consiliului Local al comunei 
Otesani, judetul Va/cea; 

-Raportul de specialitate, inregistrat sub nr.345 din 23 ianuarie 2019 prin care se propune 
solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari privind transmiterea, cu titlu gratuit, a 
imobilului - teren- in suprafata de 296,06 m.p., aflat in domeniul public al statului si administrarea 
A.N"Apele Romane" in domeniul public al comunei Otesani si in administrarea Consiliului Local al 
comunei Otesani, judetul Va/cea, imobil necesar pentru realizarea obiectivului de investitie "Pod din 
beton armat in Comuna Otesani, judetul Valcea "; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.393 din 25 ianuarie 2019 si 
avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.394 din 25 ianuarie 2019, prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ; 

Avand in vedere: 
-Contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul 

Modernizarea satului romanesc- Domeniul realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete, pasaje 
sau punti pietonale, inregistrat sub nr. 3.844 din 07 decembrie 2017, incheiat intre M.D.R.A.P.F.E. 
Bucuresti si U.A. T. Comuna Otesani, judetul Va/cea, avand ca obiect alocarea unei finantari din 
bugetul Ministerului, in suma totala de 825.530,00 lei pentru realizarea obiectivului de "Pod din beton 
armat in Comuna Otesani, judetul Valcea "; 

Vazand: 
-Certificatul de urbanism cu nr. 15 din 13 septembrie 2017 emis de Primaria Comunei Otesani 

pentru investitia sus-mentionata, precum si avizul nr. 75/12682/22.09.2017 emis de Consiliul Judetean 
Va/cea, in care s-au prevazut obtinerea avizului S. G.A. Va/cea, cu privire la realizarea acestei lucrari; 

- Avizul de Gospodarire a Apelor cu nr. 106 din 17 octombrie 2017, emis ca urmare a solicitarii 
comunei Otesani, pentru obiectivul de investitie "Pod din beton armat in Comuna Otesani, judetul 
Valcea", prin care se instituie in sarcina beneficiarului investitiei ca, "pana la inceperea executiei 
lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa reglementeze regimul juridic al terenurilor care se 
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vor ocupa temporar/definitiv, inclusiv definitivarea modificarii statutului patrimonial in ceea ce 
priveste terenurile aflate in administrarea A.N. "Apele Romane" pe care se executa lucrari cuprinse in 
prezentul aviz"; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 
secretarul comunei, inregistrat la nr.395 din 25 ianuarie 2019; 

In conformitate cu prevederile art.9. alin.(l). din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.3. , art.4. alin.(2). 
din Legea apelor nr.10711996, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.36 alin.(l). , 
alin. (6) !it. a). pct.13. din Legea nr. 21512001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45. alin.(3). si art.l15. alin.(l). lit.b). din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 voturi "pentru" 
din totalul de 11 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art.J.- Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari privind transmiterea, cu titlu 
gratuit, a unui imobil -teren- in suprafata de 296,06 m.p., prevazut in anexa nr.1. care face parte 
integranta din prezenta hotarare, aflat in domeniul public al statului si administrarea A.N"Apele 
Romane" in domeniul public al comunei Otesani si in administrarea Consiliului Local al comunei 
Otesani, judetul Va/cea, imobil necesar pentru realizarea obiectivului de investitie "Pod din beton armat 
in Comuna Otesani,judetul Valcea". 

Art.2.- Dupa preluare, pe imobilul prevazut la art.1., se va realiza de catre comuna Otesani 
obiectivul de investitie "Pod din beton armat in Comuna Otesani, judetul Val cea", obiectiv de utilitate 
publica necesar comunitatii locale. 

Art.3.- Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Oprisor Mircea, Primarul 
Comunei Otesani , prin intermediul Compartimentelor de achizitii publice si urbanism. 

Art.4.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, 
Compartimentelor de achizitii publice si urbanism si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea 
exercitarii controlului de legalitate. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

OTES 
RED. 
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DACT. B.E. 
NR.EX 5. 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

rfl 



·-· 

ROMANIA ANEXANR.l. 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 
LA H.C.L. OTESANI NR.l!_; 3o .o i . âJIC) 

Datele de identificare 
ale imobilului- teren- care va trece din domeniul public al statului si administrarea A.N"Apele 

Romane" in domeniul public al comunei Otesani si in administrarea Consiliului Local al comunei 
Otesani,judetul Va/cea. 

Nr. Adresa imobilului Persoana juridica 
crt. de la care se 

transmite 
Comuna Otesani, Statul roman si 

1. sat Otesani, judetul din administrarea 
Valcea A.N "Apele 

Romane" 

Persoana juridica Caracteristici tehnice ale imobilului 
la care se 
transmite 

Comuna Otesani si Pod din beton armat: L=2x18 m; 
in administrarea Lungime totala: Ltotal = 47,37 m; 
Consiliului Local Lungime suprastructura:L =36,00 m; 

al comunei Otesani Latime totala: !total= 6,25 m; 
Latime parte carosabila: !Pc= 5, 00 m; 
Latime trotuar: 1 x O, 75 m; 
Parapet metalic pe pod: 21,5 m x 2= 
43 m. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

{fi 

3 


