
ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 11 

din  15 iulie 2016 

privind reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

 Având în vedere : 

             - proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul  Primar, Aiojoaei Ciprian  privind 

reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă ,  înregistrat la nr. 

2637 din 05.07.2016 ; 

- Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 2636 din 

05.07.2016 ; 

- prevederile Legii nr.481/2004 (r1) privind protecţia civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 71, alin. (1 ) din Legea apelor  nr. 107/1996; 

- prevederile art. 12 şi 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

- Ordinul M.A.I. şi M.M.G.A. nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

- prevederile art. 36, alin. (6), litera a), punctul 8 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 

15.07.2016; 

- referatul de specialitate întocmit de Cezar Viorel  , referent în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei, înregistrat la nr. 2639 din 05.07.2016; 

- Avizele  Comisiei economice și Comisiei juridice din cadrul Consiliului local  prin 

care se avizează favorabil   proiectul de hotărâre; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2639 din 05.07.2016 

şi afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art. 1.  Se aprobă reactualizarea  componenței  Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă, după cum urmează: 

Nr.

crt. 
Numele şi prenumele 

Funcţia 

În comisie La locul de muncă 

1. Aiojoaei Ciprian Preşedinte Primar 

2. Gherăescu Felician Mihai  Vicepreşedine Viceprimar 

3. Cojocaru Marieta Secretar Secretar 



4. David  Cătălin Ciprian Membru Şef post Poliție 

Oțeleni 

5. Alupoaei Carmen Membru Medic  

6. Chelaru Cătălina Membru Aistentă medicală 

7. Dieac Adrian  Membru Profesor Școala 

Gimnazială Oțeleni, 

județul Iași  

8. Cezar Viorel  Membru Referent   -       

Responsabil cu  

Serviciu Voluntar 

pentru Situaţii de 

Urgenţă 

 Art. 2.  Se aprobă  reactualizarea Centrului operativ al Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă, care va funcţiona la sediul primăriei şi va avea următoarea componenţă : 

Nr.

crt. 
Numele şi prenumele 

Funcţia 

În comisie La locul de muncă 

1 Gherăescu Felician Mihai  Şef S.T.P. Viceprimar 

2 Cezar Viorel Membru 

Referent - Responsabil 

-Serviciul Voluntar 

pentru Situaţii de 

Urgenţă) 

3 Lupu Ioan Membru 
Consilier asistent – 

fond funciar 

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

persoanelor nominalizate la art. 1 şi 2, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi şi o va aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei Oţeleni. 

 Adoptată astăzi, 15 iulie 2016 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

Consilieri locali: 

Benchea Ioan 

 

Burduja Ioan 

 

 

Moroșanu Anca Felicia 

 

Jitaru Ioan  

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 12 

din  15 iulie 2016 

privind reactualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

 Având în vedere : 

-proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei,  înregistrat la nr. 2642 

/05.07.2016  Privind reactualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative; 

-Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 2641 din 

05.07.2016 ; 

-referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat la nr. 

2640/05.07.2016 ; 

-prevederile art. 102-103, din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

-necesitatea ca structura comunitară consultativă să devină operativă; 

-prevederile art. 36, alin. (6), litera a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, u modificările şi completările ulterioare; 

-modificările survenite la nivelul autorităţilor locale urmare a alegerilor locale din luna 

iunie 2016; 

-propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 

15.07.2016; 

- Avizele date în timpul ședinței de secretarii  Comisiei economice și Comisiei juridice  

din cadrul Consiliului local  prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2643/ 05.07.2016 şi 

afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTARĂȘTE : 

 

Art. 1:  Se aprobă actualizarea  componenţei Comisiei Comunitare Consultative, după 

cum urmează: 

1. Turcu Dan Ioan-preot Biserica ortodoxă, Sat : Hîndreşti. 



2. Iftime Alida – Elena – Învățătoare la Școala Gimnazială Oțeleni, județul Iași ; 

3. David Ciprian-agent şef, Secţia de poliţie  nr. 7, Ion Neculce 

4. Alupoaei Carmen –medic de familie 

5. Ţiba Mihăiţă-administrator S.C. Ţiba Co 

6.Isidor Gheorghieș -preot paroh Biserica Catolică 

7. Iurcu Vasile-consilier(asistent social) 

8. Gherăescu Felician Mihai  –consilier  local 

9. Cezar Iosif -consilier local 

10. Benchea Robert - consilier local 

11. Jitaru Ionel - consilier local 

12. Ursache Ionela - asistent farmacist 

13. Tiba Monica – referent . 

Art. 2. : Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei persoanelor 

nominalizate la art. 1, primarului şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică, prin afişare la sediul şi pe site-ul instituţiei. 

 

 

 Adoptată astăzi, 15 iulie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

 

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

Consilieri locali: 

Benchea Ioan 

 

Burduja Ioan 

 

 

Moroșanu Anca Felicia 

 

Jitaru Ioan  



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 13 

din  15 iulie 2016 

 

 

 
privind actualizarea componenţei  comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor 

publice 

 

Consiliul Local Oţeleni, judeţul Iaşi, 

         Având în vedere: 

-proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei înregistrat la nr. 2646 din 

05.07.2016  Privind reactualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative ; 

-Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarâre înregistrată la nr. 2645 din 

05.07.2016  ; 

-referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat la nr. 2644 din 

05.07.2016 ; 

 -prevederile art. 8, din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice, republicată; 

 -prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 -modificările intervenite în structura Primăriei comunei Oţeleni, în urma alegerilor 

locale din luna iunie 2016; 

- Avizele Comisiei economice și Comisiei Juridice din cadrul Consiliului local  prin 

care se avizează favorabil  proiectul de hotărâre; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2647/05.07.2016 şi 

afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 



 Art. 1.  Se aprobă actualizarea  componenţei  comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, în următoarea 

componenţă : 

1. Aiojoaei Ciprian–primar 

2. Cojocaru Marieta -secretar 

3. David Ciprian-agent şef , reprezentant Secţia nr. 7 Poliţie Rurală. 

 Art. 2. Comisia îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/1991 

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

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

art.1 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. 

 

 Adoptată astăzi, 15 iulie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

Consilieri locali: 

Benchea Ioan 

 

Burduja Ioan 

 

 

Moroșanu Anca Felicia 

 

Jitaru Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


