
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  

Nr. 125 din 20.06.2018 

Privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

ordinară pe luna iunie 2018 

 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni 

Având în vedere: 

- referatul cu nr. 3487 din 20.06.2018 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 iunie 2018, care va avea loc luni, 25.06.2018 ora 08.00 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 completării procesului-verbal nr. 2405 din 27.04.2018 

încheiat în ședința ordinară din luna aprilie. 

Secretarul comunei 

Benchea Robert 

2. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară.  Secretarul comunei 

Benchea Robert 

3.  Proiect de hotărâre privind obligarea validării mandatului de 

consilier local al domnului Tache Petre Alin 

Consilier local, 

Benchea Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Oțeleni nr. 47 din 27 august 2013 și de 

modificare a  contractului de concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 

încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul Medical 

Individual Lungu Ana Ionela 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei documentelor necesare 

în vederea eliberarării ”anexei 24” pentru procedura succesorală 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 26 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în 

vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea 

de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor 

Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 

ARSACIS 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 



8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei 

Romano-Catolice ”Sf. Ana”  Oțeleni a imobilului-teren în 

suprafață de  952 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, 

județul Iași, proprietate publică a comunei Oțeleni,  identificat cu 

numărul cadastral 60260, în vederea construirii unei săli de 

ceremonii funerare 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a  Consiliului Local al comunei Oțeleni, 

județul Iași  

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10.  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 


