
 
 

 

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. 2579 din 25.03.2021 

ANUNȚ 

 

Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară miercuri, 31.03.2021 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 

22.02.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

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

24.02.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Oțeleni, județul Iași, pentru perioada 2021 - 2027 

 

 

 

 

 

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 scoaterea din evidențele fiscale a unor procese-

verbale de contravenție și scăderea sumei de 65.529 lei reprezentând amenzi 

contravenționale ale debitorilor ce nu pot fi executați silit 
 

 
 

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. Proiect de hotărâre privind privind trecerea din domeniul privat al U.A.T 

Comuna Oțeleni în domeniul public al acesteia a imobilului Teren stație de 

pompare apă 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 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oțeleni 

 

 

 

Consilier local 

Benchea Ioan 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

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

comunei Oțeleni 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

8. Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 9656/21.12.2020 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

9. Oferta iluminat public înaintată de către S.C. SERBER ELECTRIC S.R.L. Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

10. Probleme curente, întrebări   

 

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

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


