
CONSILIUL LOCAL 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 109 

privind reactualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.09.2019 la 

care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind reactualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative; 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) din Legea 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr.108 din 26.09.2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Comunitare Consultative constituită la 

nivelul comunei Oțeleni; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 7097 din 22.08.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 8082 din 26.09.2019; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se reactualizează componența Comisiei Comunitare Consultative constituită la 

nivelul comunei Oțeleni, după cum urmează: 

1. Iftime Alida Elena -  director la Școala Gimnazială Oțeleni; 

2. Miclăuș Ancuța Petronela – funcționar public în cadrul Compartimentului asistență 

socială – Primăria Comunei Oțeleni 

3. Tiba Monica - funcționar public în cadrul Compartimentului asistență socială - 

Primăria Comunei Oțeleni; 

4. Turcu Dan Ioan – preot -  Biserica Ortodoxă – Hândrești; 

5. Isidor Gheorghieș – preot – Biserica Romano-Catolică – Oțeleni; 

6. Tiron Alexandru Vasile – Șef al Postului de Poliție Oțeleni; 



7. Alupoaei Carmen – medic de familie; 

8. Tiba Mihăiță – administrator S.C. Tiba Co S.R.L. 

9. Gherăescu Felician Mihai – viceprimar cu atribții de primar al comunei Oțeleni; 

10. Carp Ioan – consilier local; 

11. Jitaru Ioan – consilier local; 

ART.2 – Comisia Comunitară Consultativă va funcționa în temeiul Regulamentului de 

organizare și funcționare al Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei 

Oțeleni aprobat prin HCL nr.108 din 26.09.2019. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Persoanelor prevăzute la art. 1. 

- Compartimentului asistență socială; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

  ART.4 – Cu data prezentei, se abrogă orice alte prevederi contrare. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 26 septembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


