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COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9465 din 22.11.2019 

privind organizarea  sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în anul 2019 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de _________ la 

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

Văzând că domnul/doamna _________ este președinte de ședință, 

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

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

privind organizarea  sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în anul 2019 

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

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.______ din data de _________ 

Având în vedere raportul cu caracter consultativ al Comisiei pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi 

agrement din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. d)  și alin. (7) lit. d) din 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – Se aprobă organizarea  sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în anul 2019 

după următorul program: 

a) 20 Decembrie – acordarea de cadouri tuturor elevilor și preșcolarilor de la Școala 

Gimnazială Oțeleni, inclusiv primirea colindătorilor la sediul Primăriei Oțeleni, județul 

Iași; 

b) 31 Decembrie – organizarea manifestărilor culturale și a obiceiurilor legate de 

sărbătoarea Anului Nou în localitatea Oțeleni, cu participarea formațiilor de artiști, a 

elevilor de la Școala Gimnazială Oțeleni și a unui solist vocal de muzică populară; 

c) 2 Ianuarie - organizarea manifestărilor culturale și a obiceiurilor legate de sărbătoarea 

Anului Nou în localitatea Hîndrești cu participarea formațiilor de artiști, a elevilor de la 

Școala Gimnazială Oțeleni și a unui solist vocal de muzică populară. 



ART.2 Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea  sărbătorilor de iarnă 

în comuna Oțeleni, în anul 2019, conform prevederilor art. 1. 

ART.3. Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar contabil; 

- Compartimentului cultură; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

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. 9466 din 22.11.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea  sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în 

anul 2019 

 

  

Având în vedere necesitatea acordării unor cadouri, cu prilejul sărbătorilor de iarnă,  

elevilor și preșcolarilor de la Școala Gimnazială Oțeleni, în anul 2019; 

Având în vedere necesitatea de a asigura cadrul general pentru desfășurarea 

manifestărilor culturale specifice sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni și a obiceiurilor legate 

de sărbătoarea Anului Nou în centrul localității Oțeleni precum și organizarea manifestărilor 

culturale și a obiceiurilor legate de sărbătoarea Anului Nou în localitatea Hîndrești, județul Iași; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. d)  și alin. (7) lit. d) din din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Propun Consiliului Local Oțeleni adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment cultură 

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

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

Nr. 9467 din 22.11.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind organizarea  sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în 

anul 2019 

  

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

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

organizarea  sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în anul 2019 

Având în vedere prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. d)  și alin. (7) lit. d) din din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

Având în vedere necesitatea acordării unor cadouri, cu prilejul sărbătorilor de iarnă,  

elevilor și preșcolarilor de la Școala Gimnazială Oțeleni, în anul 2019; 

Având în vedere necesitatea de a asigura cadrul general pentru desfășurarea 

manifestărilor culturale specifice sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni și a obiceiurilor legate 

de sărbătoarea Anului Nou în centrul localității Oțeleni precum și organizarea manifestărilor 

culturale și a obiceiurilor legate de sărbătoarea Anului Nou în localitatea Hîndrești, județul Iași; 

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

prezentată. 

 

 

Compartiment cultură 

Tiba Carmena 

 

 

 

 

 


