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ROMÂNIA 
JUDEȚUL IAȘI 
U.A.T. COMUNA OȚELENI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA  nr. 153 

privind convocarea Consiliului Local Oţeleni în şedinţă ordinară  
 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oţeleni, în conformitate cu 

prevederile art.163 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
Având în vedere referatul nr. 9712 din 23.09.2022 înaintat de către secretarul general al 

U.A.T. Comuna Oțeleni;  
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următoarea: 
 

DISPOZIȚIE: 
 

ART.1.  (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Oțeleni, în ședință ordinară care va 
avea loc vineri, 30.09.2022 ora 14.00 în sala de ședințe a consiliului local, sat Oțeleni, strada 

Şcolii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași.  
(2) Proiectul ordinii de zi constituie anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție.  
(3) Modalitatea desfășurării: cu participarea fizica a consilierilor locali. 
ART.2. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va pune la dispoziția 

consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, potrivit opțiunii acestora. 
ART.3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.  
ART.4. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica un exemplar 

după prezenta dispoziție consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Oțeleni, o va comunica 
Instituției Prefectului Județului Iași și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe 
site-ul U.A.T. Comuna Oțeleni.  

 
Oțeleni,  23 septembrie 2022 

 
Viceprimar cu atribuții de primar, 
BENCHEA IOAN              

 Contrasemnează pentru legalitate, 
Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 
Adam Petronela 
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Anexă la Dispoziția nr.153 din 23.09.2022 
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 
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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 

Viceprimar cu 
atribuții de primar , 

Benchea Ioan 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
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Oțeleni 
 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
9. Probleme curente, petitii, întrebări, prezentare cerere de chemare in judecata 

in dosarul nr. 4925/99/2022 
 

 
 
Viceprimar cu atribuții de primar, 
BENCHEA IOAN              

 Contrasemnează pentru legalitate, 
Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 
Adam Petronela 


