
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8498 din 06.11.2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Oțeleni pentru lunile 

noiembrie și decembrie 2020 și ianuarie 2021 

 

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

__________, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Oțeleni pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 și ianuarie 2021; 

 Având în vedere Ordinul Prefectului județului Iași nr. 402/05.11.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Oțeleni, 

județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere că la momentul adoptării hotrârii nu sunt constituite comisii de 

specialitate ale consiliului local; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

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

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 – Se alege domnul/doamna ________________________ ca președinte de ședință 

al Consiliului Local Oțeleni, pe o perioadă de 3 luni, respectiv pentru lunile: noiembrie și 

decembrie 2020 și ianuarie 2021. 

ART.2 Persoana prevăzută la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Persoanei prevăzute la art.1; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

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

Nr. 8499 din 06.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Oțeleni pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 și ianuarie 2021 

 

 

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Iași nr. 402/05.11.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Oțeleni, proiectul de 

hotarare in forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment  - secretar general 

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

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 8500 din 06.11.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Oțeleni pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 și ianuarie 2021 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Oțeleni pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 și ianuarie 2021; 

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Iași nr. 402/05.11.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consider că proiectul de hotarare poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 
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