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ANUNȚ 

 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni se întrunește în ședință extraordinară joi, 10.12.2020 ora 08.00 în sala de ședințe a consiliului 

local din satul Oțeleni, str. Şcolii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

   

Proiectul ordinii de zi  

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de specialitate 

căreia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 

07.12.2020 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2021 

 
 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și 

administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-

casnice în comuna Oțeleni în anul 2021 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 



lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții și a 

indicatorilor economici ai investiției „Construire zid de susținere pentru gard 

la Grădinița cu program normal în sat Oțeleni” 

 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării a opt clădiri (grajduri) 

situate în incinta Complexului zootehnic Hândrești 

 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui rezervor cilindric 

orizontal mono-perete 

 

 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de cadouri elevilor și preșcolarilor de la 

Școala Gimnazială Oțeleni  cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în anul 2020 

 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

8. Proiect de hotărâre privind rectificareaa doua a bugetului de venituri si 

cheltuieli al Comunei Oțeleni pe trimestrul IV, anul 2020  

 

Primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 



buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

 

Ședința este publică, accesul în sala de ședințe fiind permis în limita spațiului disponibil. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


