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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 9876 din 10.12.2019 

ANUNȚ 

 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară marți, 17 decembrie 2019, ora 14.00 în Sala de 

ședințe a consiliului local situată în 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 28.11.2019 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 

Adițional nr.33 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

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

fiscal 2020 

 

 

 

  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 

175/25.01.2005 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinet individual 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Comisia pentru 

activităţi economico-
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Alupoaei Carmen reprezentată prin medic titular 

 

Gherăescu Felician 

Mihai 

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a cincea a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al  U.A.T. Comuna Oţeleni pe trimestrul IV 2019  

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

6. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 9443 din 

21.11.2019 încheiat între Comuna Oțeleni și doamna Gherăescu Maria 

 

Consilier local cu 

atribuții de 

viceprimar, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului Teren bloc cu 8 

apartamente II  precum și de modificare a inventarului domeniului privat al 

comunei Oțeleni 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

8. Probleme curente, întrebări   

 

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

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


