
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 
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Nr. 4434 din 25.05.2021 

ANUNȚ 

 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară luni, 31.05.2021 ora 15.00 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 

22.04.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2 Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extaordinară din data de 

04.05.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3 Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extaordinară din data de 

21.05.2021 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

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. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea obiectivului de investiții Primar,  Comisia pentru activităţi 



 

„Amenajare albie pârâu Țiganca și  accese proprietăți în comuna Oțeleni, 

județul Iași” 

 

 

 

 

 

Gherăescu Felician 

Mihai 

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 pentru aprobarea aderării Comunei Oțeleni, 

județul Iași la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de achiziții 

publice în sistem de cooperare, prin semnarea Acordului de cooperare în 

cadrul căruia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘Moldova’ are rol de 

entitate organizatoare 

 
 

 

 

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 aprobarea executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Oteleni pentru trimestrul I al anului 2021 

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 

8. Proiect de hotărâre preluarea prin act adițional a contractului de concesiune 

nr. 169/26.03.2015 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Ursache 

Gheorghe având ca obiect pajiștea ”Baltă” aflată în domeniul public 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, 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

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

 

 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena



 

 


