
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

U.A.T. COMUNA OȚELEN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  nr. 202 

privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

ordinară pe luna septembrie 2019 

 

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. 7183 din 26.08.2019  înaintat de către secretarul general al 

U.A.T. Comuna Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) 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 ordinară pe luna  

septembrie 2019, care va avea loc luni, 2 septembrie 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, 26 august 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. 202 din 26 august 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: 

septembrie, octombrie și noiembrie 2019 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 26.07.2019 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

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

de 08.08.2019 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

  

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

de 14.08.2019 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării, modificării și completării 

Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă 

Canal Iași-ARSACIS 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii 

votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea 

Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa 

Canal Iasi –ARSACIS 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Comisia pentru 

activităţi economico-



colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea  modificării 

tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării  

tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea 

Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale 

în Județul Iași nr.357/30.10.2018 

Gherăescu Felician 

Mihai 

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare 

deșeuri menajere și similare cu S.C. SALUBRIS S.A 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin înscrierea corectă a 

suprafeței de teren și a elementelor de identificare, aprobarea dezmembrării și a 

vânzării către titularii dreptului de prempțiune pentru imobilul teren intravilan 

aferent magazinului sătesc Oțeleni  

 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin înscrierea corectă a 

suprafeței de teren, a elementelor de identificare și aprobarea dezmembrării 

imobilului teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni  

 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

11. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării imobilului teren 

intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni I, în suprafață totală de 534 m.p, 

aflat în inventarul privat al comunei Oțeleni 

 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cotei indivize de 147,81 m.p. 

din imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în 

inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 



 administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cotei indivize de 166,73 m.p. 

din imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în 

inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cotei indivize de 33,46 m.p. 

din imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în 

inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

15. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al 

comunei Oțeleni a imobilului ”Teren moară Oțeleni” precum și aprobarea 

vânzării către titularul dreptului de prempțiune  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

16. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al 

comunei Oțeleni a imobilului ”Teren magazin sătesc Oțeleni IV” precum și 

aprobarea concesionării acestuia 

 

 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

17. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al 

comunei Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal III Oțeleni” și aprobarea 

concesionării acestuia  

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 



18. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al 

comunei Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal I Oțeleni” și aprobarea 

concesionării acestuia  

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

19. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al 

comunei Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal II Oțeleni” și aprobarea 

concesionării acestuia  

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata 

unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la 

căsătorie în anul 2019 și care au domiciliul în comuna Oțeleni  

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

21.  Raportul de audit al performanței privind eficiența și eficacitatea utilizării 

programelor informatice de către unitățile administrativ-teritoriale. 

Curtea de Conturi a 

României - Camera 

de Conturi Iași 

 

22. Probleme curente, întrebări   

 

Oțeleni, 26 august 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 

 


