
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 67 

 

CU PRIVIRE LA:   suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul, registratură în 

perioada 16-31 martie 2020  
 

Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oţeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

în conformitate cu prevederile art.163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată; 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul 

apariției și raspândirii  Coronavirusului COVID- 19; 

Având în vedere referatul secretarului general al unității administrativ-teritriale, 

înregistrat cu  nr. 1866 din 16.03.2020,  

Având în vedere cererea colectivului aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Oțeleni, înregistrată cu nr. 1843/13.03.2020; 

Având în vedere prevederile art. 437 și 442 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată; 

Având în vedere  prevederile art. 39 alin. (2) lit a) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit.d) și alin.(5) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

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

modificată, emite următoarea: 

 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1  În perioada 16 martie 2020 - 31 martie 2020, se suspendă activitatea de 

audienţe și relaţii cu publicul la sediul Primăriei comunei Oțeleni, urmând ca după această dată 

să se ia noi decizii, in funcţie de evoluţia situaţiei. 

ART.2. Pentru activitatea de registratură persoanele fizice, persoanele juridice şi 

instituţiile publice se pot adresa Primăriei comunei Oțeleni prin alte mijloace de comunicare 

decât prezentarea la sediul autorității şi anume: 

        - telefon: 0232 / 718027; fax : 0232 / 718.246 –  registratura                    

        - e-mail: primariaoteleni@gmail.com 

        - poştă:     Primaria comunei Oțeleni, str.Școlii, nr. 2, sat Oțeleni, comuna Oțeleni, jud. Iași 

ART.3 Se desemnează domnul Constantin Romel, având funcția de guard, ca persoană 

responsabilă pentru limitarea accesului publicului la sediul Primăriei comunei Oțeleni,  până la 

data de 31 martie 2020, urmând ca după această dată să se ia noi decizii, in funcţie de evoluţia 

situaţiei. 

 

mailto:primariaoteleni@


ART.4 Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Primarul comunei Oțeleni. 

ART.5 – În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, dispoziția poate 

fi atacată la Tribunalul Iași în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației potrivit 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

ART.6 – Prezenta dispoziție se comunică: 

- Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Oțeleni 

- Se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Oțeleni. 

- Instituției Prefectului Județului Iași    

 

Oțeleni, 16 martie 2020 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI            

 Contrasemnează pentru legalitate, 

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

 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

 
JUDEȚUL IAȘI 

U.A.T. COMUNA OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

 

Nr. 1866 din 16.03.2020  

Aprob, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

Gherăescu Felician Mihai 

 

REFERAT 

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul 

apariției și raspândirii  Coronavirusului COVID- 19; 

Având în vedere cererea colectivului aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Oțeleni, înregistrată cu nr. 1843/13.03.2020; 

Având în vedere prevederile art. 437 și 442 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată; 

Având în vedere  prevederile art. 39 alin. (2) lit a) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit.d) și alin.(5) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

Propun emiterea unei dispoziții privind suspendarea activității de audiențe, relații cu 

publicul, registratură în perioada 16-31 martie 2020. 

 

 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 
 

 


