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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu    6   voturi pentru,      0         voturi împotrivă,    0     voturi abţinere, la lucrările 

şedinţei ordinare participă   7  consilieri locali din cei 13 consilieri  locali aleși. Domnul consilier local, Dieac Adrian nu a 

votat. 

ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

HOTĂRÂREA Nr. 36 

din  03 octombrie 2016 

privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale din comuna Oțeleni, 

județul Iași, în Comisia de concurs  pentru ocuparea funcției de director al 

 Școlii Gimnaziale Oțeleni, județul Iași  

 

Consiliul local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul Viceprimar , Gherăescu Felician Mihai  , 

înregistrat la nr. 4794  din  30.09.2016  privind desemnarea reprezentanților administrației 

publice locale din comuna Oțeleni, județul Iași, în Comisia de concurs  pentru ocuparea funcției 

de director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, județul Iași;  

- Nota de fundamentare întocmită de domnul  Viceprimar , Gherăescu Felician Mihai  , 

înregistrată la nr. 4795 din  30.09.2016 ; 

- adresa nr. 579  din 08.09.2016  a Școlii Gimnaziale Oțeleni, județul Iași , prin care 

solicita desemnarea reprezentanților administrației publice locale din comuna Oțeleni, județul 

Iași, în Comisia de concurs  pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, 

județul Iași; 

- prevederile art. 12 alin.(1) și alin. (2) din OMENCS nr. 5080/31.08.2016 

 În temeiul art. 36, alin. 6,  lit. a) , pct. (1) și art. 45, alin. 1 precum și ale art. 115, alin . 

1, pct. 1, lit. “b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și 

completată ulterior, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.  Se desemnează reprezentanții  administrației publice locale din comuna Oțeleni, 

județul Iași, în Comisia de concurs  pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale 

Oțeleni, județul Iași următoarele persoane: 

1. URSACHE IONELA – Consilier local – Satul/Comuna Oțeleni, județul Iași , 

telefon 0785680016, e-mail: ionelaursache10@yahoo.com . 

2. GHRĂESCU  FELICIAN MIHAI – Viceprimar – Satul/ Comuna Oțeleni, județul 

Iași , Telefon 0766667993 , e-mail: felimar_srl@yahoo.com 

           Art.2. Secretarul comunei va comunica o copie a prezenţei hotărâri Primarului comunei, 

persoanelor  nominalizate la art. 1, Şcoala Gimnazială Oțeleni , Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi şi o va afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

BENCHEA ROBERT  

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

mailto:ionelaursache10@yahoo.com

