
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂRE NR. 35 

privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 2280/24.04.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Oțeleni, 

județul Iași  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.05.2018 la 

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

Văzând că domnul Jitaru Ionel  este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere raportul de specialitate înaintat de către secretarul comunei,  înregistrat 

la nr.2923 din data de 23.05.2018; 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat la nr.3014 din 25.05.2018; 

Văzând prevederile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

673/2002; 

Văzând prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr. 2281 din 

24.04.2018 la sediul și pe site-ul instituției; 

Având în vedere amendamentul nr. 3001 din 25.05.2018 înaintat de către viceprimarul cu 

atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) 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 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se respinge proiectul de hotărâre nr. 2280/24.04.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași. 



ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și secretarul comunei Oțeleni vor urmări ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

JITARU IONEL       Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Oțeleni, 29 mai 2018                 BENCHEA ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


