
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1224 din 26.02.2018 

privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 09.03.2018 la 

care participă un număr de____consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către domnul 

consilier local Benchea I. Robert 

Având în vedere raportul Compartimentului secretariat din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.1327 din data de 02.03.2018 

 Văzând  raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrate la nr. ______/___________ 

Având în vedere prevederile HCL nr. 7 din 23 iunie 2016 privind aprobarea constituirii și 

componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași, 

Având în vedere prevederile HCL nr. 23 din 30 august 2016 privind modificarea HCL nr 

7 din 23 iunie 2016, 

Având în vedere prevederile art. nr. 54 din Legea nr 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 15 – 18 din O.G. nr.35 din 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare,  

Având în vedere HCL nr. 93 din 29.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local a domnului Burduja Ioan 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se modifică componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Oțeleni, după cum urmează: 

1. Comisia pentru activități economico-financiare, administrarea domeniului public 

și privat, agricultură 
1. Dieac Adrian – Președinte. 

2. Iftime Alida Elena – Secretar 

3. Benchea Robert – Membru 

4. Jitaru Ionel – Membru 



 

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, activități sportive și agrement 

1. Benchea Ioan – Președinte 

2. Moroșanu Anca Felicia – Secretar 

3. Jitaru Ioan - Membru 

4. Carp Ioan – Membru 

5. Ursache Iosif – Membru 

 

3. Comisia juridică, de disciplină, protecția mediului, urbanism și amenajarea 

teritoriului 

1. Gherăescu Felician Mihai – Președinte 

2. Ursache Ionela – Secretar 

3. Cezar Iosif - membru 

 

ART.2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

CONSILIER LOCAL, 

BENCHEA I. ROBERT 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.1223 din 26.02.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Oțeleni 

 

Având în vedere prevederile HCL nr. 7 din 23 iunie 2016 privind aprobarea constituirii și 

componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 23 din 30 august 2016 privind modificarea HCL nr 

7 din 23 iunie 2016; 

Având în vedere prevederile art. nr. 54 din Legea nr 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 15 – 18 din O.G. nr.35 din 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere HCL nr. 93 din 29.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local a domnului Burduja Ioan 

 Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Inițiator, 

Consilier local, 

BENCHEA I.ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.1327 din 02.03.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Oțeleni 

 

Având în vedere prevederile HCL nr. 7 din 23 iunie 2016 privind aprobarea constituirii și 

componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 23 din 30 august 2016 privind modificarea HCL nr 

7 din 23 iunie 2016; 

Având în vedere prevederile art. nr. 54 din Legea nr 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 15 – 18 din O.G. nr.35 din 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere HCL nr. 93 din 29.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local a domnului Burduja Ioan 

 

Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă rugăm să adoptați o hotărâre privind 

modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni 

 

p. Secretar, 

BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


