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HOTĂRÂREA NR. 49 

privind respingerea Proiectului de hotărâre nr. 4964 din 27.05.2019 privind reînființarea 

unui post contractual din cadrul Primăriei comunei Oţeleni precum și pentru aprobarea 

organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Oţeleni 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.05.2019 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 referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind reînființarea unui post contractual din cadrul Primăriei comunei Oţeleni precum și pentru 

aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Oţeleni; 

Având în vedere cererea de reintegrare înregistrată cu nr. 4350/25.04.2019 înaintată de 

către domnul Cezar Viorel; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 31 din 28.03.2019 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Dispoziția nr. 141 din 22 mai 2019 privind  numirea doamnei Miclăuș 

Ancuța Petronela în funcția publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional debutant, în 

cadrul Compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (2), prevederile art 63 alin. (5) lit a) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere raportul  compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4965 din 

27.05.2019; 

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.5107 din31.05.2019. 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al 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 la nr.5108 din31.05.2019. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) 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 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7 ”abțineri”, adoptă următoarea, 



HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – Se respinge Proiectul de hotărâre nr. 4964 din 27.05.2019 privind reînființarea 

unui post contractual din cadrul Primăriei comunei Oţeleni precum și pentru aprobarea 

organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oţeleni. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

      Secretarul comunei 

Oțeleni, 31 mai 2019                                  BENCHEA L. ROBERT 

 


