
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

U.A.T. COMUNA OȚELEN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA nr. 218 

privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

extraordinară de îndată 

 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni, în conformitate cu 

prevederile art.163 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere referatul nr. 7645 din 13.09.2019 înaintat de către secretarul general al 

U.A.T. Comuna Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit a), art. 134 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

emite următoarea: 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1.  (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Oțeleni, în ședință extraordinară 

de îndată care va avea loc luni, 16.09.2019 ora 08.00 în Sala de ședințe a Consiliului Local 

Oțeleni, satul Oțeleni, Str. Şcolii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 

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

dispoziție. 

ART.2.  Secretarul general al U.A.T. Comuna Oțeleni 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 U.A.T. Comuna Oțeleni 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,  13 septembrie 2019  

 

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 

 

 

 

 



Anexă la Dispoziția nr. 218 din 13.09.2019 

 

 

Proiectul ordinii de zi  

 

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de 

specialitate căreia i 

s-a transmis 

proiectul spre 

avizare 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Oțeleni, județul Iași prin dezmembrarea 

imobilului ”Teren construcție școală Hândrești”  

 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a clădirii C1 în 

suprafață de 1682 m.p. situată în incinta Complexului Zootehnic din satul 

Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate privată a comunei Oţeleni  

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

 

 

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 

 

 


