
 

 

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. 5046 din 16.06.2021 

ANUNȚ 

 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară miercuri, 23.06.2021 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 

31.05.2021 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul 

școlar 2021 – 2022  

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

juridice, de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi amenajarea 

teritoriului 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 50.000 lei cultelor 

religioase din Comuna Oțeleni, județul Iași 

 

 

 

 

 

 

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, 

Comisiei pentru activităţi 

social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Reabilitare termică și 

creșterea eficienței energetice la corpul C2 Școala Gimnazială Oțeleni, 

județul Iași” 

 
 

 

 

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. Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a 

comunei Oțeleni 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

6. Decizia nr. 16/12.04.2021 emisă de către Camera de Conturi Iași Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

7 Probleme curente, întrebări   

 

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

 

 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena



 

 


