
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  

Nr. 108 din 23.05.2018 

Privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

ordinară pe luna mai 2018 

 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni 

Având în vedere: 

- referatul cu nr. 2940 din 23.05.2018 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 mai 2018, care va avea loc marți, 29 mai 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 procesului-verbal încheiat în ședința anterioară Secretarul comunei 

Benchea Robert 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a  Consiliului Local al comunei Oțeleni, 

județul Iași  

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni, pe trimestrul II 2018 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de 

investiţie: Studiu de fezabilitate "Înființare sistem de distribuţie 

gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi” 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile: iunie, iulie și august 2018 

 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Diverse  

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 


