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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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile:  

 septembrie, octombrie și noiembrie 2016 

Anexam prezentului anunţ : 

 

-PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile:  septembrie, octombrie și noiembrie 2016 ,  inregistrat la nr. 3041 din 0208.2016; 

-   Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarare inregistrata la nr. 3040   

din 02.08.2016 ; 

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

la secretarul comunei , pana la data de   30 august 2016, la : 

telefon : - 0232718246 ; 

fax : 0232718246 

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

la  biroul secretariat  - 

 

 

 

 

 

Sectretarul comunei, 

COJOCARU MARIETA 
 

 

 

 



JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.  3041  din 02.08.2016 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: 

septembrie, octombrie și noiembrie 2016 

 

Consiliul Local Oţeleni, judeţul Iaşi, 

 Având în vedere: 

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

înregistrat la nr. 3041 din 02.08.2016; 

-prevederile art.35 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Oţeleni, 

judeţul Iaşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 75/17.12.2013; 

- propunerea formulată de domnul consilier local _______________________ în cadrul 

şedinţei ordinare a Consiliului Local Oţeleni din data de ____________2015, propunere însuşită 

de consilierii locali prezenţi; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PROPUN : 

 Art.1:  Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Oţeleni, judeţul 

Iaşi, pentru un mandat de trei luni, respectiv lunile : septembrie, octombrie și noiembrie 

2016,  domnul consilier local____________________. 

 Art.2: Secretarul comunei va comunica o copie a prezenţei hotărâri persoanei 

nominalizate la art.1, Primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi o va afişa la 

sediul şi pe site-ul instituţiei. 

  

 

INIŢIATOR, 

     VICEPRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                                              



 

 

 

 

 

 


