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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. 5912 din 14.08.2020 

ANUNȚ 

 

Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară joi, 20.08.2020, ora 08.00 în Sala de ședințe a 

Consiliului Local Oțeleni, satul Oțeleni, strada 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 30.06.2020 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

06.07.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

14.07.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

4. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

21.07.2020 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

5. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

22.07.2020 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

6. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

14.08.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către C.M.I. Alupoaei 

Carmen a unui aparat medical Ecograf  Siemens Acuson X300 împreună cu 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Comisia pentru 

activităţi economico-
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accesoriile  

 

 

 

Gherăescu Felician 

Mihai 

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

8. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii 

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

Adițional nr. 39  

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Comunei Oțeleni pe trimestrul III 2020 
 

 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli 

al Comunei Oteleni pentru trimestrul II al anului 2020 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

11 Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 

de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza 

administrativ teritorială a Comunei Oțeleni 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei finantari 

rambursabile interne/externe in valoare de 2.400.000 lei*) 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile Viceprimar cu Comisia juridică, de 
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septembrie și octombrie 2020 

 

 

 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

14. Adresa Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași nr. 994/25.06.2020   

15. Adresa Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași înregistrată cu nr. 

5064/16.07.2020 

  

16. Probleme curente, întrebări   

 

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

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


