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JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OȚELENI 
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 
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Nr.5604 din 26.03.2022 

ANUNȚ 
 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară joi, 31.03.2022 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 extraordinară din data de 

25.02.2022 
Secretar general, 
Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 

21.03.2022 
Secretar general, 

Adam Petronela 
 

 
 
 
3. 

Proiectul de hotărâre privind concesionarea: Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 
7, Lot 10, Lot 11, Lot 13 și Lot 14 Complex zootehnic Hândrești , 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 
 
Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 



 

libertăţilor cetăţenilor 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul de hotărâre privind privind participarea Comunei Oțeleni la 

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru 
vehicule electrice in localitati și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru  proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice 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 
 
Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
5. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii de cadastru și 

topografie  de către 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 
 
Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
6. Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii de consiliu local nr. 12 Consilier local Comisiei juridice, de 



 

/25.02.2022 privind eliberarea din funcție a viceprimarului comunei Oțeleni    BENCHEA ROBERT disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 
urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
7.  

 
 
Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Oțeleni. 

 
 
 

Consilier local 
BENCHEA IOAN 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
8. Raportul anual al pimarului   
9. Probleme curente, petitii, întrebări   

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


