
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5162 din 21.08.2018 

privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al comunei Oțeleni”  

preotului Ioan Beșleagă 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 

24.08.2018 la care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință; 

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

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai  

privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al comunei Oțeleni” preotului Ioan Beșleagă; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (8) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 11 din 31 iulie 2012 privind actualizarea statutului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

comunei Oțeleni, județul Iași, aprobat prin HCL nr. ____din________ 

Având în vedere raportul întocmit de către secretarul comunei, nr.____/___________ 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) și (8) 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 acordă titlul de ”Cetățean de onoare al comunei Oțeleni”  preotului Ioan 

Beșleagă. 

ART.2 –Persoana prevăzută la art. 1 va beneficia de drepturile și îndatoririle prevăzute în 

Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Oțeleni, județul Iași. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Persoanei prevăzute la art. 1. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției. 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

BENCHEA 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. 5158 din 21.08.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al comunei 

Oțeleni” preotului Ioan Beșleagă 

 

 

Având în vedere evenimentul care va avea loc duminică, 26 august, 2018 la Biserica 

Romano-Catolică ”Sf. Ana” Oțeleni, unde la slujba religioasă de la ora 11.00 se va celebra 

Jubileul celor 50 de ani de preoție ai fostului preot paroh Beșleagă Ioan, o personalitate 

consacrată a vieţii publice și religioase în cadrul comunei Oțeleni, ale cărui legături constante cu 

comunitatea locală din cadrul comunei Oțeleni constituie o onoare pentru autoritățile 

administrației publice locale; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (8) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 11 din 31 iulie 2012 privind actualizarea statutului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 
Supun aprobării Consiliului Local Oțeleni acordarea unei distincții de onoare de către 

reprezentanții autorității publice locale din cadrul comunei Oțeleni, preotului Ioan Beșleagă. 

Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii în 

forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr.5163 din 21.08.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al comunei 

Oțeleni” preotului Ioan Beșleagă 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre inițiat de către viceprimarul cu atribuții de primar 

al comunei Oțeleni  privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al comunei Oțeleni” 

preotului Ioan Beșleagă; 

Având în vedere Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre inițiat de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni  privind acordarea titlului de ”Cetățean de 

onoare al comunei Oțeleni” preotului Ioan Beșleagă; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (8) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 11 din 31 iulie 2012 privind actualizarea statutului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 
Consider că proiectul de hotărâre poat fi supus dezbaterii consiliului local doar după 

aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Oțeleni, 

județul Iași. 
 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


