
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  

Nr. 162 din 24.08.2018 

Privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă  

ordinară pe luna august 2018 

 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni, 

Având în vedere: 

- referatul cu nr. 5279 din 24.08.2018 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 august 2018, care va avea loc miercuri, 29.08.2018, 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  modificarea și completarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 

Adițional nr. 28 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3.  Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în 

vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea 

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

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor 

Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 

ARSACIS 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe trimestrul 

II, anul 2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a 

dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Oțeleni, 

judeţul Iași 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni prin dezmembrarea 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 



imobilului - teren Cămin cultural și Bibliotecă comunală, în 

suprafață de 1961 m.p, având număr  cadastral 60258, proprietate 

publică a comunei Oțeleni, județul Iași 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru 

imobilul – teren intravilan aferent magazinului sătesc Hîndrești, 

având numerele cadastrale 60276 și 60277, în suprafață totală de  

1040 m.p., proprietate privată a Comunei Oțeleni, județul Iași și 

împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al comunei 

Oțeleni pentru a semna contractul de vânzare în formă autentică, 

cu titularii dreptului de preempțiune 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7 din 26 ianuarie 

2018 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, pentru anul 2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile: septembrie, octombrie și noiembrie 2018 

 

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 


