
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  

Nr. 59 din 22.02.2019 

Privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

ordinară pe luna februarie 2019 

 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni, 

Având în vedere: 

- referatul cu nr. 2280 din 22.02.2019 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 februarie 2019, care va avea loc joi, 28 februarie 2019, 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 procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din 

30.01.2019 

Secretarul comunei, 

BencheaRobert 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din 

15.02.2019 

p.Secretarul comunei, 

Lupu Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 

actualizați ai investiției „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A 

Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson 

II, comuna Oteleni, judetul Iasi 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici și a obiectivului de investiții 

”Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Oțeleni, județul 

Iași, cu satele aparținătoare: Oțeleni și Hândrești” 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile: martie, aprilie și mai 2019 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. 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 cu 

atribuții de 

viceprimar,  

Cezar Iosif 



7. Proiect de hotărâre privind concesionarea a cinci clădiri (grajduri) 

situate în incinta fostului sediu Complex Zootehnic din satul 

Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate privată a 

Comunei Oţeleni  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului 

privat al Comunei Oțeleni a unor silozuri de suprafață situate în 

incinta Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea a două silozuri de suprafață 

situate în incinta Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, 

comuna Oțeleni, județul Iași  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului comercial aflat la 

parterul blocului de locuinţe din sat Oţeleni, comuna Oţeleni, 

judeţul Iaşi 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

Comunei Oțeleni a unui imobil precum și aprobarea concesionării 

acestuia 

Consilier local cu 

atribuții de 

viceprimar,  

Cezar Iosif 

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

Comunei Oțeleni a unor imobile precum și aprobarea 

concesionării acestora 

 

Consilier local cu 

atribuții de 

viceprimar,  

Cezar Iosif 

13. 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 


