
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL IAȘI 

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

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

 
Nr.   9717  din 23.09.2022 

ANUNȚ 
 

 Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași se întrunește în ședință ordinară  vineri, 30.09.2022 ora 14.00 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 

30.08.2022 
Secretar general, 
Adam Petronela 

 

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

16.09.2022 
Secretar general, 
Adam Petronela 

 

 
 
 
3. 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 
168/26.03.2015 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Ursache Constantin 

având ca obiect pajiștea ”Danciu” aflată în domeniul public al Comunei 

Oțeleni  
 
 
 

Viceprimar cu 
atribuții de primar , 

Benchea Ioan 

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 privind prelungirea contractului de concesiune 
nr. 169/26.03.2015 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Ursache Cosmin 

Traian având ca obiect pajiștea ”Baltă” aflată în domeniul public al Comunei 

Oțeleni  
 

Viceprimar cu 
atribuții de primar , 

Benchea Ioan 

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 
 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea microbuzului scolar cu numarul de 
înmatriculare IS-16-PCO transferat Școlii Gimnaziale Oțeleni prin HCL 9 

din 27 ianuarie 2017 în vederea organizării transportului elevilor la și de la 

cursuri 
 

Viceprimar cu 
atribuții de primar , 

Benchea Ioan 

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 pentru activităţi 

social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement din cadrul 
Consiliului Local al 
comunei Oțeleni 

 
 
 
6. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al 

Comunei Oțeleni în vederea acordării unor premii familiilor care 
aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022 
 

Viceprimar cu 
atribuții de primar , 

Benchea Ioan 

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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Oțeleni pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022 
Viceprimar cu 

atribuții de primar , 
Benchea Ioan 

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 aprobarea înființării cabinetului viceprimarului și 

înființarea a două posturi contractuale și de aprobare a organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Oțeleni 
 

Viceprimar cu 
atribuții de primar , 

Benchea Ioan 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
9. Probleme curente, petitii, întrebări   

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


