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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. 7876 din 20.09.2019 

ANUNȚ 

 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară joi, 26 septembrie 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 02.09.2019 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de 

îndată din data de 06.09.2019 

Secretar general, 

Benchea Robert 

  

3. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de 

îndată din data de 16.09.2019 

Secretar general, 

Benchea Robert 

  

4. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de 

îndată din data de 19.09.2019 

Secretar general, 

Benchea Robert 

   

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei 

Oțeleni 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Comunitare 

Consultative 

 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei  mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de 

urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate 

de calamități naturale, incendii, accidente precum și alte situații deosebite 

 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a 

persoanelor juridice care au sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Comisia pentru 

activităţi economico-
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puncte de lucru sau alte asemenea sedii pe raza comunei Oțeleni și care nu 

produc gunoi menajer, pentru anul 2019 

 

Gherăescu Felician 

Mihai 

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri din cadrul Consiliului 

Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii precum și din  Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni 

în anul şcolar 2019 - 2020 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

12. Probleme curente, întrebări   

 

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

 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 


