
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  

 

Nr. 277 din 13.12.2018 

Privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

ordinară pe luna decembrie 2018 

 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni, 

Având în vedere: 

- referatul cu nr. 7990 din 13.12.2018 înaintat de către secretarul comunei Oțeleni; 

- prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 68 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUN: 

Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași în ședință ordinară 

pe luna decembrie 2018, care va avea loc luni, 17.12.2018, ora 09.00 în Sala de ședințe a 

Consiliului Local Oțeleni, satul Oțeleni, Strada Şcolii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, cu 

următoarea ordine de zi: 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară Secretarul comunei, 

BencheaRobert 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a patra a  bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea și delimitarea zonelor de 

impozitare în intravilanul UAT Comuna Oțeleni, în funcție de care 

se calculează impozitele și taxele locale 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5.  Proiect de hotărâre instituirea și administrarea taxei speciale de 

salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna 

Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6 Proiect de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/ 

actualizare înainte de expirarea termenului de valabilitate precum 

și de prelungirea a termenului de valabilitate a Planului urbanistic 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 



general al comunei Oțeleni, județul Iași 
 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna Oțeleni, 

județul Iași 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

administrare și funcționare a terenului de fotbal  din incinta Școlii 

Gimnaziale Oțeleni, proprietate publică a comunei Oțeleni, 

aprobat prin Hotărârea nr. 126 din 15 decembrie 2017   

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru anul 2019 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de premiere a 

cuplurilor din comuna Oţeleni care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie în anul 2018 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

11. Proiect de hotărâre privind  alocarea unor fonduri bănești pentru 

organizarea  sărbătorilor de iarnă pentru copiii școlari și  

preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

12. Probleme curente, întrebări  

 

Art.2.  Secretarul comunei Oțeleni, județul Iași, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții, o va comunica Instituției Prefectului Județului Iași și o va aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei.  

 

Viceprimar cu atribuții de Primar                          Avizat pentru legalitate, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI      Conf.art.117, lit.a) din Lg. nr.215/2001(r), 

Secretarul comunei, 

      Benchea Robert 


