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ANUNT  
              

 

In  conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică, 

ADUCEM LA CUNOSTINTA PUBLICA 

următoarele : 

PROIECTE DE HOTARARE 

privind  aprobarea constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Anexam prezentului anunţ : 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea constituirii și componenței 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași  ,inregistrat la 

nr. 3171 din 10.08.2016; 

  Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarare inregistrata la nr. 3170 din 

10.08.2016 ; 

           Proiectul de hotarare va fi supus spre analiză , dezbatere si aprobare in sedinta 

ordinara din luna august 2016 ;. 

            Persoanele interesate pot inainta sugestii, opinii si propuneri cu valoare de 

recomandare la secretarul comunei , pana la data de 30.08.2016, la : 

- telefon : - 0232718246 ; 

- fax : 0232718246  

- prin posta la adresa : Primaria Oteleni, sat. Oteleni, comuna Oteleni, judetul 

Iasi 

- la  biroul secretariat  - 

 

Sectretarul comunei, 
 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȚELENI 

JUDEŢUL  IAŞI 

Nr. 3171 din 10.08.2016 

Proiect de hotărâre 

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 : 

 - Proiectul de hotărâre iniţiat de către  domnul Consilier local, Benchea 

Ioan , înregistrat la nr. 3171 din 10.08.2016 privind aprobarea constituirii și componenței 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

- Nota de fundamentare întocmită de domnul Consilier local, Benchea Ioan , 

înregistrată la nr. 3170 din 10.08.2016; 

- Referatul de specialitate întocmit de secretar comună, Cojocaru Marieta 

înregistrat la nr. 3172 din 10.08.2016; 

     -propunerea formulată în cadrul ședinței de constituire a Consiliului local 

Oțeleni, cu privire la titulatura și componența comisiilor de specialitate; 

 - Hotărârea Consiliului local Oțeleni nr._____din__________2016 privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 7 din 23 iunie 2016 privind aprobarea 

constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Oțeleni, județul Iași; 

     -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; 



- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat la 

nr. ________/___________2016 prin care se avizează favorabil/nefavorabil  proiectul de 

hotărâre 

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

publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare. 

PROPUN : 

Art.1. 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 

2.IFTIME ALIDA- ELENA 

3.BENCHEA ROBERT 

4.JITARU IOAN 

5.JITARU IONEL  

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

familie, muncă și protecție socială, activități sportive și agrement: 

  1. BURDUJA IOAN  

  2. CEZAR IOSIF   

  3. CARP IOAN 

  4. MOROȘANI ANCA FELICIA 

             5. BENCHEA IOAN    

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

amenajarea teritoriului: 

  1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

  2.URSACHE IONELA 

3. BENCHEA  IOAN 

  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. 

 

INIȚIATOR, 

CONSILIER LOCAL, 

BENCHEA  IOAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 Nr.  3170  din 10.08.2016 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Având în vedere: 

Având în vedere că, urmare a verificărilor efectuate s-a constatat faptul că 

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, activități sportive și agreement este alcătuită doar din patru consilieri 

locali, drept pentru care au fost încălcate  prevederile art.15 alin(2) din O.G. nr. 

35/2002.  

Având în vedere că un consilier local poate face parte din două comisii și va fi 

remunerat la comisia de bază. 

Având în vedere prevederile art. 54  din Legea nr. 215/20001(r1) privind 

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

   Având în vedere 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; 

 Vă propun : 

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 

2.IFTIME ALIDA- ELENA 

3.BENCHEA ROBERT 

4.JITARU IOAN 

5.JITARU IONEL  

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

familie, muncă și protecție socială, activități sportive și agrement: 

  1. BURDUJA IOAN  

  2. CEZAR IOSIF  



  3. CARP IOAN 

  4. MOROȘANI ANCA FELICIA 

             5. BENCHEA IOAN    

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

amenajarea teritoriului: 

  1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

  2.URSACHE IONELA 

3. BENCHEA  IOAN 

  Comisiile de specialitate își vor desfășura activitatea conform prevederilor legale 

în vigoare și Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. 

 Având în vedere experiența și faptul că Benchea Ioan - consilier local  are studiile 

necesare  ca fost polițist,  activitatea de bază se va desfășura în Comisia juridică, de 

disciplină, protecția mediului, urbanism și amenajarea teritoriului , până va fi validat 

următorul consilier care în mod abuziv a fost invalidat. Pentru a nu se mai produce 

încălcări ale legii este bine ca din  Comisia juridică să facă parte o persoană cu cunoștințe 

în domeniul. 

 

 

CONSILIER LOCAL, 

BENCHEA IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNICA 
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Referat de specialitate  ,  

  

Privește:   aprobarea constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

1.Necesitatea și oportunitatea 

Prin nota de fundamentare nr. 3170 din 10.08.2016 , domnul Consilier local , 

Benchea Ioan  propune constituirea  componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Oțeleni, județul Iași în mod legal cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

2. Analiza tehnică și economică 

Scopul proiectului de hotărâre este  cel de a  adopta  hotărârile Consiliului Local 

Oțeleni în mod legal și în interesul U.A.T. Oțeleni  . 

 

3. Legalitatea 

Din punct de vedere legal  Hotărârea este fundamentată pe:  

- 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; 

Având în vedere cele prezentate vă aduc la cunoștință ca   Proiectul de 

hotărâre inițiat de domnul Consilier local, Benchea Ioan  cu nr. 3171 din 10.08.2016  

este legal. 

 
 

 

SECRETAR COMUNĂ, 

COJOCARU MARIETA 
 

 

 


