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JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 111 

privind aprobarea obiectivului de investiţii Construire gard împrejmuire la Școala 

Gimnazială Oțeleni 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 16.10.2017 

la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Cezar Iosif este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul 

comunei Oțeleni privind aprobarea obiectivului de investiţii Construire gard împrejmuire la 

Școala Gimnazială Oțeleni, 

Având în vedere cererea înaintată de către doamna Iftime Alida Elena, Directorul Școlii 

Gimnaziale Oțeleni, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.09.2017, cu 

privire la necesitatea construirii unui gard împrejmuitor pe latura NV a școlii din satul Oțeleni, 

Văzând prevederile art. 561 din Legea 287 /2009 privind Codul Civil, republicată cu 

modificările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare , prevederile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și 

prevederile art. 14 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, 

Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.5664/13.10.2017 din data de  

Văzând raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

comunei, 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 



 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă obiectivul de investiții Construire gard împrejmuire la Școala 

Gimnazială Oțeleni. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul administrativ și gospodărire din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului administrativ și gospodărire; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

CEZAR IOSIF 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 16 octombrie, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


