
ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

HOTĂRÂREA Nr.1 

din 23 iunie  2016 

privind stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local Oțeleni, județul Iași 

 Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 Având în vedere : 

 -propunerile formulate  de consilieri declarați aleși la  alegerile locale din data de 

05.06.2016; 

 -rezultatul votului individual, cu privire la persoanele desemnate  de consilieri,  să facă 

parte din Comisia de validare a consiliului Local Oțeleni; 

 -prevederile art. 31, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se stabilește Comisia de validare a Consiliului Local Oțeleni, județul Iași, 

compusă din 3 membri, în următoarea componență: 

1. BENCHEA ROBERT - președinte 

2. JITARU IONEL- secretar 

3. BENCHEA IOAN - membru 

 Art.2.  Comisia de validare astfel constituită funcționează pe  întreaga durată a 

mandatului Consiliului Local Oțeleni, județul Iași. 

 Art. 3. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotărâri Instituției 

Prefectului Județul Iași -  Serviciul control legalitatea actelor și o va afișa la sediul și pe site-ul 

instituției. 

 Adoptată astăzi 23.06.2016 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, 

JITARU IOAN 

Asistenți: 

1.BENCHEA ROBERT 

2. MOROȘANU ANCA FELICIA 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

HOTĂRÂREA Nr. 2 

din 23 iunie 2016 

privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016 

 Consiliul  local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 Având în vedere: 

 -procesul – verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și 

atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier local al Consiliului local la alegerile locale din 

data de 05 iunie 2016, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 62 , Oțeleni; 

 -procesul- verbal nr. 2473/ 23.06.20162016, întocmit de comisia de validare constituită 

la nivelul Consiliului local Oțeleni, din care rezultă legalitatea alegerii fiecărui consilier și prin 

care se propune validarea mandatelor celor 13 consilieri locali aleși la alegerile locale din data 

de 05 iunie 2016; 

- adresa înaintată de  Partidului Național Liberat nr. 624/22.06.2016 înregistrată la 

unitatea noastră cu nr. 2472 din 22.06.2016  prin care se aduce la cunoștință manifestarea de 

voință a domnului Aiojoaei Ciprian , care înțelege să demisioneze din funcția de consilier local  

și solicitarea validării mandatului de consilier a următorului candidat de pe lista P.N.L. , în 

persoana domnului Ursache Iosif; 

 - în urma votului exprimat privind validarea pe  fiecare consilier local în parte,   domnul 

Ursache Iosif  nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a putea fi validat ca și consilier 

local , drept pentru care au fost validați 12 consilieri locali  din cei 13 consilieri locali validați 

de Comisia de validare a mandatelor. 

 -prevederile art. 31, alin.(5) din Legea nr. 215/2001 ( r1) privind administrația publică 

locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile art. 6 și 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 , alin.(1)  din Legea nr. 215/2001 ( r1) privind administrația publică 

locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 



 Art.1. Se validează mandatele următorilor consilieri aleși pentru Consiliul Local al 

comunei Oțeleni, județul Iași: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Formațiunea politică 

1 BENCHEA IOAN PNL 

2 BENCHEA ROBERT PSD 

3 BURDUJA IOAN PNL 

4 CARP IOAN PNL 

5 CEZAR IOSIF PSD 

6 DIEAC ADRIAN PSD 

7 GHERĂESCU FELICIAN MIHAI PSD 

8 IFTIME ALIDA- ELENA PSD 

9 JITARU IONEL PSD 

10 JITARU IOAN PNL 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA PNL 

12 URSACHE IONELA PSD 

 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de Contencios 

administrativ în termen de 5 zile de la adoptare. 

 Art.3.  Secretarul comunei ca comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul 

Iași – Serviciul control legalitatea actelor și o va afișa la sediul instituției 

Adoptată astăzi, 23 IUNIE 2016 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, 

              JITARU IOAN    

Asistenți: 

1.BENCHEA ROBERT 

2. MOROȘANU ANCA FELICIA 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3 

din 23 iunie 2016  

privind   validarea mandatului de consilier local al domnului  Ursache Iosif  

             

 Consiliul local al comunei Oţeleni, judeţul Iași, 

 Având în vedere: 

-procesul – verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și 

atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier local al Consiliului local la alegerile locale din 

data de 05 iunie 2016, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 62 , Oțeleni; 

 -procesul- verbal nr. 2473/ 23.06.20162016, întocmit de comisia de validare   constituită 

la nivelul Consiliului local Oțeleni, din care rezultă legalitatea alegerii fiecărui consilier și prin 

care se propune validarea mandatelor celor 13 consilieri locali aleși la alegerile locale din data 

de 05 iunie 2016; 

- adresa înaintată de  Partidului Național Liberat nr. 624/22.06.2016 înregistrată la 

unitatea noastră cu nr. 2472 din 22.06.2016  prin care se aduce la cunoștință manifestarea de 

voință a domnului Aiojoaei Ciprian , care înțelege să demisioneze din funcția de consilier local  

și solicitarea validării mandatului de consilier a următorului candidat de pe lista P.N.L. , în 

persoana domnului Ursache Iosif.  

 -prevederile art. 31, alin.(5) din Legea nr. 215/2001 ( r1) privind administrația publică 

locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile art. 6 și 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- lista privind candidaţii Partidului Național Liberal  la funcţia de Consilier local în 

Consiliul local al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, înregistrată la Biroul Electoral de 

Circumscripţie comunală  Oţeleni, la nr. 16 din 25.04.2016; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) , art. 36 alin .(1) și alin.(9) ,art. 45, alin. (1) și 

ale art. 115 alin (1) lit. “ b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

  

 



H O T Ă R Ă Ș T E : 

   Art.1.   Se respinge  validarea mandatului de consilier local al domnului  Ursache Iosif. 

  Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de Contencios 

administrativ în termen de 5 zile de la adoptare. 

 Art. 3. Secretarul comunei va comunica o copie a prezenţei hotărâri, persoanei 

nominalizate la art.1 – Ursache Iosif,  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi o va afişa la sediul 

şi pe site-ul instituţiei. 

 Adoptată astăzi, 23 IUNIE 2016 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, 

              JITARU IOAN    

Asistenți: 

1.BENCHEA ROBERT 

2. MOROȘANU ANCA FELICIA 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4 

din  23 iunie 2016 

privind  constituirea Consiliului Local Oțeleni, județul Iași 

 

 

Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași 

Având în vedere : 

-validarea mandatelor consilierilor locali aleși și depunerea jurământului conform 

prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 34, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 8  din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare și funcționare a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 45, alin(1)  din Legea nr. 215/2001 (r1) privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 

 

     Art.1. Se declară legal constituit Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași, având 

următoarea componență: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Formațiunea politică 

1 BENCHEA IOAN PNL 

2 BENCHEA ROBERT PSD 

3 BURDUJA IOAN PNL 

4 CARP IOAN PNL 

5 CEZAR IOSIF PSD 

6 DIEAC ADRIAN PSD 

7 GHERĂESCU FELICIAN MIHAI PSD 

8 IFTIME ALIDA- ELENA PSD 

9 JITARU IONEL PSD 



10 JITARU IOAN PNL 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA PNL 

12 URSACHE IONELA PSD 

 Art.2.  Secretarul comunei ca comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul 

Iași – Serviciul control legalitatea actelor și o va afișa la sediul instituției 

 Adoptată astăzi, 23 iunie 2016. 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, 

              JITARU IOAN    

 

Asistenți: 

1.BENCHEA ROBERT 

2. MOROȘANU ANCA FELICIA 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

HOTĂRÂREA Nr. 5  

Din 23 iunie 2015  

privind  alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Oțeleni, județul Iași pentru lunile 

iunie, iulie și august  

  

Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 Având în vedere : 

-propunerea formulată de domnul Benchea Robert , în cadrul ședinței de constituire a 

Consiliului Local Oțeleni, județul Iași, privind desemnarea domnului  Dieac Adrian , președinte 

de ședință pentru lunile: iunie, iulie, august 2016, precum și faptul că propunerea a fost adoptată 

cu un număr de  9 voturi  pentru  și  3 voturi  abținerie din  cei 12 consilieri locali ; 

-prevederile art.9 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 35 din  Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 45 , alin.(1)  din Legea nr. 215/2001 ( r1) privind administrația publică locală, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se alege președintele de ședință a Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași, 

pentru un mandat de trei luni, respectiv lunile: iunie, iulie și august , domnul Consilier local 

DIEAC ADRIAN . 

Art.2.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre  persoanei nominalizate la art.1, 

Instituției Prefectului Județul Iași – Serviciul control legalitatea actelor, o va afișa la sediul 

instituției și pe site-ul instituției. 

 

Adoptată astăzi, 23 IUNIE 2016  

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, 

              JITARU IOAN    

 

Asistenți: 

1.BENCHEA ROBERT 

2. MOROȘANU ANCA FELICIA 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

HOTĂRÂREA Nr. 6 

din 23 iunie 2016 

 

privind  alegerea viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași 

  

Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 Având în vedere : 

-propunerea formulată  de domnul Consilier local Cezar Iosif în ședința de constituire 

pentru funcția de viceprimar al comunei Oțeleni, județul Iași; 

-rezultatul votului secret exprimat de consilierii locali, rerspectiv 7 voturi pentru 

domnul GHERĂESCU FELICIAN MIHAI care  a fost ales viceprimarului comunei Oțeleni, 

județul Iași;   

              La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de  7 consilieri locali din cei 12 

consilieri validați  prin Hotărârera nr. 2 din 23.06.2016  

-prevederile art. 11-12 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 57, alin.  (3) și (7)  din Legea nr. 215/2001 (r1) privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 45 , alin.(1)  din Legea nr. 215/2001 ( r1) privind administrația publică 

locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se declară ales VICEPRIMAR al comunei Oțeleni, județul Iași , domnul 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI . 

Art.2. Pe durata exercitării mandatului viceprimarul comunei își păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 

Art.3.   Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre  persoanei nominalizate la 

art.1, Instituției Prefectului Județul Iași – Serviciul control legalitatea actelor, o va afișa la sediul 

instituției și pe site-ul instituției. 

 

Adoptată astăzi, 23 IUNIE 2016 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DIEAC ADRIAN    

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

 Cojocaru Marieta 
 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

HOTĂRÂREA Nr. 7 

 

din  23 iunie 2016 

privind  aprobarea constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Oțeleni, județul Iași 

 Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 Având în vedere : 

     -propunerea formulată în cadrul ședinței de constituire a Consiliului local Oțeleni, cu 

privire la titulatura și componența comisiilor de specialitate; 

     -luând în considerare persoanele desemnate să îndeplinească funcțiile de președinte și 

secretar la nivelul fiecărei comisii de specialitate din cadrul Consiliului  local; 

    - prevederile art. 54  din Legea nr. 215/20001(r1) privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   -prevederile art. 15 - 18 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 45 , alin.(1)  din Legea nr. 215/2001 ( r1) privind administrația publică 

locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă constituirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Oțeleni, județul Iași, după cum urmează: 

1.Comisia pentru activități economico - financiare, administrarea domeniului 

public și privat, agricultură: 

1.DIEAC ADRIAN - PRESEDINTE 

2.IFTIME ALIDA- ELENA- SECRETAR 

3.BENCHEA ROBERT -MEMBRU 

4.JITARU IONEL- MEMBRU 

5.CEZAR IOSIF- MEMBRU 

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, activități sportive și agrement: 

  1. BURDUJA IOAN - PREȘEDINTE 

  2. BENCHEA IOAN - SECRETAR 

  3. CARP IOAN- MEMBRU 

  4. MOROȘANI ANCA FELICIA- MEMBRU   



3. Comisia juridică, de disciplină, protecția mediului, urbanism și amenajarea 

teritoriului: 

  1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI- PREȘEDINTE 

  2.URSACHE IONELA- SECRETAR 

3. JITARU IOAN - MEMBRU 

  Art.2. Comisiile de specialitate își vor desfășura activitatea conform 

prevederilor legale în vigoare și Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Local. 

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre  Instituției Prefectului 

Județul Iași – Serviciul control legalitatea actelor, o va afișa la sediul instituției și pe site-ul 

instituției. 

 

                       Adoptată astăzi, 23 IUNIE 2016 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 


