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Nr.6456 din 01.07.2022 

ANUNȚ 
 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință extraordinară miercuri, 06.07.2022 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 

28.04.2022 
pt. Secretar general, 
Dieac Carmena 

 

2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 
achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul 

școlar 2022 – 2023  
 

Primar , 
Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
 
 
 
3. 

Proiect de hotărâre privind alocarea  fondurilor necesare pentru exploatarea 
agregatelor minerale, în cazuri de urgență în Comuna Oțeleni, județul Iași 
 

Primar , 
Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 
impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 
lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 
 
4. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  și desfășurării 

evenimentelor ”Hram anual  în satul Oțeleni 2022”  și ”Hram anual în satul 

 
 

Comisiei pentru activităţi 

social-culturale, culte, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hândrești 2022” precum și pentru aprobarea achiziționării serviciilor 

cultural-artistice 
 

 
Primar , 

Gherăescu Felician 
Mihai 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement  

 
 
 
5. 

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și interes public a unor 
suprafețe teren adiacente drumului județean DJ 280A și trecerea în domeniul 

public al comunei Oțeleni, județul Iași  
 

 

Primar , 
Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
 
 
 
6. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Oțeleni pentru anul 2022  
 

Primar , 
Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei 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 numirea persoanei care va completa și ţine 

Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a 

garanţiilor locale  
 

Primar , 
Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 
mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 
urbanistică, apărarea 
ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor 

 
8. 

Proiect de hotărâre privind ștergerea/radierea prejudiciului constat prin 

masura 2.3 din Decizia nr. 51/2015 emisă Curții de Conturi a României 
 

Primar , 
Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 
activităţi economico-
financiare, impozite şi 
taxe locale, buget local, 
muncă și comerț, 



 

administrarea 
domeniului public şi 
privat, realizarea 
lucrărilor publice, 
învățământ și agricultură 
Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 
mediului înconjurător, 
de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, 
apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor 

9. Dispoziția 108 /2022   
10. Probleme curente, petitii, întrebări   

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

Adam Petronela 


