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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

U.A.T. COMUNA OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  nr. 161 

privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă ordinară  

 

Primarul comunei Oțeleni, 
Având în vedere referatul nr. 5905 din 20.07.2021 înaintat de către secretarul general al 

unității administrativ-teritoriale; 

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

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

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următoarea: 

 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1.  (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Oțeleni, în ședință ordinară care va 

avea loc marți, 27.07.2021 ora 08.00 în sala de ședințe a consiliului local, sat Oțeleni, strada 

Şcolii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași.  

(2) Proiectul ordinii de zi constituie anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție.  

(3) Modalitatea desfășurării: cu participarea fizica a consilierilor locali. 

ART.2. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va pune la dispoziția 

consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, potrivit opțiunii acestora. 

ART.3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.  

ART.4. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica un exemplar 

după prezenta dispoziție consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Oțeleni, o va comunica 

Instituției Prefectului Județului Iași și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe 

site-ul U.A.T. Comuna Oțeleni.  

 

Oțeleni, 21 iulie 2021 

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI              

 Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena 
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Anexă la Dispoziția nr. 161 din 21.07.2021 

 

Proiectul ordinii de zi  

 

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de specialitate 

căreia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 

23.06.2021 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

25.06.2021 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Oțeleni pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

juridice, de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi amenajarea 

teritoriului 

4. Proiect de hotărâre privind achiziția unei camionete 

 

 

 

 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizarea 

sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public în comuna Oțeleni, județul Iași - etapa II” 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 
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 domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

6. Proiect de hotărâre privind modernizarea prin asfaltare a unor segmente de 

drum din Comuna Oțeleni, județul Iași 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al 

Comunei Oțeleni în vederea acordării unor premii familiilor care 

aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

8. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare și 

reabilitare drumuri afectate de inundații în comuna Oțeleni, județul Iași” 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 
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9.  Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ” Amenajare drumuri 

de exploatare agricolă în comuna Oțeleni, județul Iași” 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pentru anul 2021 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Oteleni pentru trimestrul II al anului 2021 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

12. Proiect de hotărâre privind avizarea  Planului urbanistic general al comunei 

Oțeleni, județul Iași de către Consiliul Local Oțeleni 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

juridice, de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi amenajarea 
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teritoriului 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a 

condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe 

baza carora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea 

prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile derulate 

prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

14. Probleme curente, întrebări 

 

  

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                               Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena 

 


