
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 
HOTĂRÂREA Nr. 56 

privind aprobarea organizării  și desfășurării evenimentelor ”Hram anual  în satul Oțeleni 

2018”  și ”Hram anual în satul Hândrești 2018” organizate de Primăria comunei Oțeleni,  

precum și alocarea unor sume din bugetul local pentru achiziționarea serviciilor cultural-

artistice 

 

Consiliul Local Oţeleni, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3386 din 18.06.2018 a viceprimarului cu atribuții de primar 

al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, care propune  aprobarea organizării  și desfășurării 

evenimentelor ”Hram anual  în satul Oțeleni 2018”  și ”Hram anual în satul Hândrești 

2018” organizate de Primăria comunei Oțeleni la data de 29.07.2018 și 15 august 

2018 , cu prilejul sărbătorilor religioase din satele Oțeleni și Hândrești,  precum și 

alocarea unor sume din bugetul local pentru achiziționarea serviciilor cultural-

artistice, 

- Raportul de specialitate  nr. 3784 din 04.07.2018 înaintat de către Compartimentul 

financiar-contabil, 

- raportul de avizare favorabil al  Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni înregistrat la nr. 3887 din 09.07.2018; 

- raportul de avizare nefavorabil 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. 3906 din 09.07.218; 

- prevederile HCL nr. 17 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2018, 

- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- prevederile art. 36 alin (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct.4, din Legea 215/2001 privind 

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

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. (1) Se aprobă organizarea și desfășurarea evenimentului ”Hram anual în satul 

Oțeleni 2018” după cum urmează: în centrul satului Oțeleni la data de 29.07.2018 se vor 

desfășura următoarele activități: parc de distracții, concert folcloric, terase alimentație publică și 

comercializare mărfuri alimentare și nealimentare. 

(2) Se aprobă organizarea și desfășurarea evenimentului ”Hram anual în satul Hîndrești 

2018” după cum urmează: în zona ”La pârâu” în  satul Hândrești la data de 15.08.2017 se vor 



desfășura următoarele activități: parc de distracții, concert folcloric, terase alimentație publică și 

comercializare mărfuri alimentare și nealimentare. 

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru achiziționarea 

serviciilor  cultural-artistice precum și a cheltuielilor necesare organizării și  desfășurării, 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, 

domnul Gherăescu Felician Mihai, să ducă la îndeplinire hotărârea ce se va da prin intermediul 

aparatului de specialitate.  

Art.4. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotărâri viceprimarului cu 

atribuții de primar al comunei Oțeleni, Instituției Prefectului Județului Iași și o va afișa la sediul 

și pe site-ul instituției pentru publicitate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 09 iulie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri” la 

lucrările ședinței participă 12 consilieri locali din cei 12 consilieri locali în funcție. 



Anexa la HCL nr. 56 din 09.07.2018 

TABEL CENTRALIZATOR  PRIVIND MANIFESTĂRILE CULTURAL-ARTISTICE  

ORGANIZATE DE PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI ȘI SUMELE AFERENTE 

ACHIZIȚIONĂRII ACESTORA  

ÎN ZILELE DE ______ ȘI _______ 

Nr. 

crt. 

Activitatea/manifestarea Data și 

locația 

evenimentul

ui 

Furnizor/ 

prestator 

Suma 

propusă/ 

lei 

1. Activități cultural artistice, 

moderare și organizare 

eveniment ”Hramul Bisericii 

Romano-Catolice Sf. Ioachim și 

Ana” Oțeleni 

data 

29.07.2018 

Oțeleni 

 3.000 

2. Servicii muzicale cu durata de 8 

ore în localitatea Oțeleni, județul 

Iași 

data 

29.07.2018 

orele: 

16.00-24.00 

Oțeleni 

Club MODAS 

STUDIO prin  

Fundația ECO-RO-

TIN 

5.500 

3. Activități cultural artistice, 

moderare și organizare 

eveniment ”Hramul Bisericii 

Ortodoxe ”Adormirea Maicii 

Domnului ” Hândrești 

15.08.2017 

orele: 

16.00-24.00 

Hândreșt 

 ______ 

4. Servicii muzicale cu durata de __ 

ore în localitatea Hândrești, 

județul Iași 

15.08.2017 

orele: 

16.00-24.00 

Hândreșt 

 4.500 

5.  Alte cheltuieli - - 2.000 

TOTAL 15.000 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 09 iulie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


