
 
 

 

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. 1456 din 17.02.2021 

ANUNȚ 

 

Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară luni, 22.02.2021, ora 14.00, în sala de ședințe a 

consiliului local situat în  sat 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 

21.01.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

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

04.02.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3. Proiect de hotărâre privind revizuirea, modificarea și actualizarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41 

 

 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

4. Proiect de hotărâre privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii 

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

 
 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 



 
 

 respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

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

finantari rambursabileinterne/externe in valoare de 2.353.845 lei*) 

 

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 refinanțării datoriei publice locale 

obținută în urma încheierii contractului de credit pentru investiții cu Banca 

Comercială Română S.A. 

 

 

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 modificarea Hotărârii nr. 9 din 4 februarie 2021 

privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni  

 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului privat al 

comunei 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 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării clădirii (grajdului) C3 

situat 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 

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

indicatorilor economici ai investiției „Construire garaj pentru autospecială 

de pompieri și buldoexcavator, drum de acces, gard împrejmuire și 

platformă betonată la Primăria comunei 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 

11. Probleme curente, întrebări   

 

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

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


