
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 97 

privind aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 

lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în anul 2019 și care au domiciliul în 

comuna Oțeleni  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 02.09.2019, la 

care participă un număr de 12 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 

aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor 

care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în anul 2019 și care au domiciliul în comuna Oțeleni; 

Având în vedere raportul compartimentului stare civilă înregistrat cu nr.7182/26.08.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr.7323 din 02.09.2019; 

Având în vedere amendamentul făcut în cadrul ședinței de consiliu de către domnul 

consilier local Dieac Adrian care a propus modificarea art. 1 în sensul introducerii sintagmei ”și 

peste” după ”familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie”, precum și introducerea în 

anexa la proiectul de hotărâre a familiei Ciobanu Iosif și Ciobanu Lența din localitatea Oțeleni, 

amendament care a fost aprobat cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0  voturi ”împotrivă” și 0  

”abțineri”, conform procesului-verbal nr. 7356/02.09.2019; 

Având în vedere amendamentul făcut în cadrul ședinței de consiliu de către doamna 

consilier local Iftime Alida Elena, care a propus introducerea în anexa la proiectul de hotărâre a 

familiei Furtună Costică și Furtună Maricica din localitatea Hândrești, amendament care a fost 

aprobat cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0  voturi ”împotrivă” și 0  ”abțineri”, conform 

procesului-verbal nr. 7356/02.09.2019; 

Având în vedere amendamentul făcut în cadrul ședinței de consiliu de către domnul 

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai, care a propus introducerea în anexa 

la proiectul de hotărâre a familiei Iftime Costică și Iftime Aglaia din localitatea Hândrești, 

amendament care a fost aprobat cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0  voturi ”împotrivă” și 0  

”abțineri”, conform procesului-verbal nr. 7356/02.09.2019; 

 



În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1  Se acordă ”Diploma de Onoare” și un premiu în valoare de 500 lei familiilor care 

au împlinit 50 de ani și peste, de la căsătorie în anul 2019 și care au domiciliul în comuna 

Oțeleni, conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Familiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 vor depune o cerere scrisă 

la Compartimentul finaniar-contabil, însoțită de actele doveditoare, respectiv copie după 

certificatul de căsătorie și copie după actele de identitate din care să rezulte că au domiciliul în 

comuna Oțeleni. 

ART.3  Cheltuielile ocazionate de acest eveniment vor fi suportate de la bugetul local.  

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

ART.5 Primarul comunei Oțeleni prin Compartimentul financiar-contabil va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.6– Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

   Secretar general, 

Oțeleni, 2 septembrie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA H.C.L. NR. 97 din 02.09.2019 

privind aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 

lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în anul 2019 și care au domiciliul în 

comuna Oțeleni  

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

Soț / soție 

Data 

nașterii 

Localitatea de 

domiciliu 

Data căsătoriei 

1. CIOCAN MIHAI 

CIOCAN ELENA (N. CIOBANU) 

01.06.1949 

06.01.1950 

OȚELENI 12.02.1969 

2. ROCA NECULAI 

ROCA ELENA (N. MÎRȚ) 

01.06.1945 

12.02.1940 

OȚELENI 16.02.1969 

3. CIOBANU GHEORGHE 

CIOBANU AURICA 

(N.GHERGHEL) 

23.08.1949 

07.05.1951 

OȚELENI 26.04.1969 

4. CÎRCU GHEORGHE 

CÎRCU ELENA (N. PERJU) 

20.09.1941 

09.04.1953 

HÂNDREȘTI 16.06.1969 

5. TIBA IOSIF 

TIBA GENOVEVA (N.MĂRTIN) 

10.09.1944 

08.10.1949 

OȚELENI 25.09.2019 

6. TAMAȘ IOSIF 

TAMAȘ MONICA (N. BACIU) 

25.02.1946 

24.08.1947 

OȚELENI 19.10.1969 

7. CÎRCU COSTICĂ 

CÎRCU VALERIEA (N. GAVRIL) 

23.06.1948 

18.02.1953 

OȚELENI 19.10.1969 

8. URSACHE NECULAI 

URSACHE ANA (N.TIBA) 

27.05.1949 

15.06.1951 

OȚELENI 23.10.1969 

9.  CIOBANU IOSIF 

CIOBANU LENȚA 

 OȚELENI  

10.  FURTUNĂ COSTICĂ  

FURTUNĂ MARICICA 

 HÂNDREȘTI  

11. IFTIME COSTICĂ 

IFTIME AGLAIA 

 HÂNDREȘTI  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

   Secretar general, 

Oțeleni, 2 septembrie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


