
 

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. 2882 din 18.05.2020 

ANUNȚ 

 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni se întrunește în ședință extraordinară marți 19.05.2020 ora 08.00 în Sala Căminului 

cultural Oțeleni din satul Oțeleni, 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin 

atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești 

– Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în inventarul domeniului 

privat al comunei Oțeleni 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului  regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-

2020 a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia 

 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 



3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de 

colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în 

cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul 

Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a 

deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 
 

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: iunie, 

iulie și august 2020 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

 

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

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


