ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL OŢELENI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr. 7356 din 02.09.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 02.09.2019 ora 08.00 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local
Oțeleni care se defăşoară în sala de şedinţe a consiliului local.
Consiliul Local Oțeleni este compus din 12 consilieri locali în funcție. Un post de
consilier local este vacant.
Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal:
Numele și prenumele
PREZENT/ABSENT
Nr.
Crt.
1.
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
PREZENT
2.
IFTIME ALIDA ELENA
PREZENT
3.
DIEAC ADRIAN
PREZENT
4.
JITARU IONEL
PREZENT
5.
CEZAR IOSIF
PREZENT
6.
BENCHEA ROBERT
PREZENT
7.
URSACHE IONELA
PREZENT
8.
BENCHEA IOAN
PREZENT
9.
JITARU IOAN
PREZENT
10. MOROȘANU ANCA FELICIA
PREZENT
11. CARP IOAN
PREZENT
12. URSACHE IOSIF
PREZENT
La ședință participă 12 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție.
În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ședința este legal constituită.
Convocarea a fost făcută conform prevederilor 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 202 din 26.08.2019.
Şedinţa este publică.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire
proiectului ordinii de zi:
Nr.
Conținutul ordinii de zi
Inițiat/Întocmit
Comisia de
crt.
specialitate căreia i
s-a transmis
proiectul spre
avizare
Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimar cu
Comisia juridică, de
1.
preşedintelui de şedinţă pentru lunile: atribuții de primar,
disciplină, protecţia
septembrie, octombrie și noiembrie 2019
Gherăescu Felician
mediului, urbanism şi
Mihai
amenajarea
teritoriului
Aprobarea procesului-verbal încheiat în Secretar general,
2.
ședința ordinară din data de 26.07.2019
Benchea Robert
Aprobarea procesului-verbal încheiat în p.Secretar general,
3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ședința extraordinară de îndată din data de
08.08.2019
Aprobarea procesului-verbal încheiat în
ședința extraordinară de îndată din data de
14.08.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării, modificării și completării
Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iași-ARSACIS
Proiect de hotărâre privind acordarea
mandatului special in vederea exprimarii
votului in AGA ARSACIS referitor la
actualizarea, modificarea și completarea
Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa
Canal Iasi –ARSACIS
Proiect de hotărâre privind acordarea
mandatului special reprezentantului UAT
Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași în
vederea aprobării modificării tarifului de
colectare și transport a deșeurilor menajere
și similare, aprobarea modificării tariful
de colectare și tratare al deșeurilor din
construcții și demolări și aprobării
tarifelor distincte pentru gestionarea
deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor din
județul
Iași”
și
împuternicirea
Președintelui ADIS Iași să semneze Actul
Adițional nr.2 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și
transport a deșeurilor municipale în
Județul Iași nr.357/30.10.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii contractului pentru depozitare
deșeuri menajere și similare cu S.C.
SALUBRIS S.A

Dieac Carmena

Proiect de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Oțeleni,
județul Iași, prin înscrierea corectă a
suprafeței de teren și a elementelor de
identificare, aprobarea dezmembrării și a
vânzării către titularii dreptului de
prempțiune
pentru
imobilul
teren
intravilan aferent magazinului sătesc
Oțeleni
Proiect de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Oțeleni,

Consilier local,
Cezar Iosif

p.Secretar general,
Dieac Carmena
Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai
Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai

Comisia juridică, de
disciplină, protecţia
mediului, urbanism şi
amenajarea
teritoriului
Comisia juridică, de
disciplină, protecţia
mediului, urbanism şi
amenajarea
teritoriului

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai

Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai

Comisia juridică, de
disciplină, protecţia
mediului, urbanism şi
amenajarea
teritoriului
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură

Consilier local,
Cezar Iosif
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Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,

11.

12.

13.

14.

15.

județul Iași, prin înscrierea corectă a
suprafeței de teren, a elementelor de
identificare și aprobarea dezmembrării
imobilului teren intravilan aferent
magazinului sătesc Oțeleni
Proiect de hotărâre privind privind
aprobarea concesionării imobilului teren
intravilan aferent magazinului sătesc
Oțeleni I, în suprafață totală de 534 m.p,
aflat în inventarul privat al comunei
Oțeleni
Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării cotei indivize de 147,81 m.p.
din imobilul teren intravilan aferent
magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni
Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării cotei indivize de 166,73 m.p.
din imobilul teren intravilan aferent
magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni
Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării cotei indivize de 33,46 m.p.
din imobilul teren intravilan aferent
magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni
Proiect de hotărâre privind includerea în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni a imobilului ”Teren moară
Oțeleni” precum și aprobarea vânzării
către titularul dreptului de prempțiune

administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură

Consilier local,
Cezar Iosif

Consilier local,
Cezar Iosif

Consilier local,
Cezar Iosif

Consilier local,
Cezar Iosif

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai

16.

Proiect de hotărâre privind includerea în Consilier local,
inventarul domeniului privat al comunei Cezar Iosif
Oțeleni a imobilului ”Teren magazin
sătesc Oțeleni IV” precum și aprobarea
concesionării acestuia

17.

Proiect de hotărâre privind includerea în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal
III Oțeleni” și aprobarea concesionării
acestuia

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai

18.

Proiect de hotărâre privind includerea în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal I
Oțeleni” și aprobarea concesionării
acestuia

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai
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Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi

19.

Proiect de hotărâre privind includerea în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal II
Oțeleni” și aprobarea concesionării
acestuia

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai

privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură
Comisia pentru
activităţi economicofinanciare,
administrarea
domeniului public şi
privat, agricultură

Proiect de hotărâre privind aprobarea Viceprimar cu
acordării ”Diplomei de Onoare” și plata atribuții de primar,
unui premiu în valoare de 500 lei Gherăescu Felician
familiilor care au împlinit 50 de ani de la Mihai
căsătorie în anul 2019 și care au domiciliul
în comuna Oțeleni
21. Raportul de audit al performanței privind Curtea de Conturi a
eficiența
și
eficacitatea
utilizării României - Camera
programelor informatice de către unitățile de Conturi Iași
administrativ-teritoriale.
22. Probleme curente, întrebări
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că
suplimentează ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 7259 din 30.08.2019 privind
rectificarea a doua a bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Comuna Oţeleni pe
trimestrul III 2019. La poziția nr. 23 va fi ”Probleme curente, întrebări”
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu va
participa la vot la punctele nr. 9, 10,11,12,13,14 și 16 de pe proiectul ordinii de zi. Se retrage
total de la lucrări, întrucât are interes patrimonial.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că nu va participa la vot la punctul
nr. 17 de pe proiectul ordinii de zi.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că solicită
aprobarea suplimentării ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 7259 din 30.08.2019 privind
rectificarea a doua a bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Comuna Oţeleni pe
trimestrul III 2019.
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre
aprobare ordinea de zi suplimentată.
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
20.
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Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Întrucât nu este ales încă președintele de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și
noiembrie 2019 domnul secretar general Benchea L. Robert a dat citire punctului nr. 1 de pe
ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: septembrie,
octombrie și noiembrie 2019
Domnul consilier local Benchea I. Robert a luat cuvântul și a spus că îl propune pe domnul
Dieac Adrian ca președinte de ședință.
Domnul consilier local Ursache Iosif a luat cuvântul și a spus că îl propune pe domnul
Gherăescu Felician Mihai ca președinte de ședință.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a supus spre aprobare propunerea domnului
consilier local Benchea I. Robert.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 3
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
CARP IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul secretar general Benchea L. Robert a supus spre aprobare propunerea domnului
consilier local Ursache Iosif.
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
MOROȘANU ANCA
GHERĂESCU
FELICIA
FELICIAN MIHAI
CARP IOAN
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IOAN
DIEAC ADRIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IONEL
URSACHE IOSIF
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
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Domnul secretar general Benchea L. Robert a supus spre aprobare întregul proiect: punctul
nr. 1 de pe ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 3
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
CARP IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că în urma votului exprimat a fost ales
ca președinte de ședință al consiliului local pentru lunile: septembrie, octombrie și noiembrie
2019 domnul consilier local Dieac Adrian.
Domnul consilier local Dieac Adrian a preluat postul de președinte de ședință.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că în conformitate cu prevederile
Codului administrativ, la inceputul fiecarei sedinte secretarul general al unitatii administrativteritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus spre aprobare punctul nr. 2 de pe
ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 26.07.2019
În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
JITARU IOAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus spre aprobare punctul nr. 3 de pe
ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară de îndată din data de
08.08.2019
În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
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CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
JITARU IOAN
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus spre aprobare punctul nr. 4 de pe
ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară de îndată din data de
14.08.2019
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului
Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus spre aprobare punctul nr. 5 de pe
ordinea de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de zi:
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Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in
AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv si
a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi –ARSACIS
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus spre aprobare punctul nr. 6 de pe
ordinea de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 7 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna
Oțeleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și
transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tariful de colectare și
tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru
gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor
municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus spre aprobare punctul nr. 7 de pe
ordinea de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
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MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 8 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare deșeuri
menajere și similare cu S.C. SALUBRIS S.A
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus spre aprobare punctul nr. 8 de pe
ordinea de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 9 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin înscrierea corectă a suprafeței de teren și a
elementelor de identificare, aprobarea dezmembrării și a vânzării către titularii dreptului de
prempțiune pentru imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: având în vedere faptul că așa s-a procedat și la Hândrești, proiectul de
hotărâre având ca obiect vânzarea, Comisia economică propune dublarea sumelor de vânzare
a tuturor imobilelor prevăzute în proiectul de hotărâre.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumelor de vânzare a tuturor
imobilelor prevăzute în proiectul de hotărâre.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus spre aprobare punctul nr. 9 de pe
ordinea de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 10 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin înscrierea corectă a suprafeței de teren, a
elementelor de identificare și aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan aferent
magazinului sătesc Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 10 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 11 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului teren intravilan aferent
magazinului sătesc Oțeleni I, în suprafață totală de 534 m.p, aflat în inventarul privat al
comunei Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
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URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 11 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 12 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cotei indivize de 147,81 m.p. din
imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în inventarul
domeniului privat al comunei Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 12 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 13 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cotei indivize de 166,73 m.p. din
imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în inventarul
domeniului privat al comunei Oțeleni
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Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 13 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 14 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cotei indivize de 33,46 m.p. din
imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni III, aflat în inventarul
domeniului privat al comunei Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 14 de pe ordinea de
zi:
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În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 15 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
a imobilului ”Teren moară Oțeleni” precum și aprobarea vânzării către titularul dreptului
de prempțiune
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 15 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 16 de pe ordinea de zi:
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Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
a imobilului ”Teren magazin sătesc Oțeleni IV” precum și aprobarea concesionării
acestuia
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 16 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 17 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
a imobilului ”Teren iaz comunal III Oțeleni” și aprobarea concesionării acestuia
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
4”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
CARP IOAN
ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
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MIHAI
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 17 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
4”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
CARP IOAN
ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
Doamna consilier local MoroșanuAnca Felicia nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 18 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
a imobilului ”Teren iaz comunal I Oțeleni” și aprobarea concesionării acestuia
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
CARP IOAN
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 18 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
CARP IOAN
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 19 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
a imobilului ”Teren iaz comunal II Oțeleni” și aprobarea concesionării acestuia
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament din partea
Comisiei economice: Comisia economică propune dublarea sumei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local Iftime Alida Elena privind dublarea sumei.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
CARP IOAN
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 19 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
CARP IOAN
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 20 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unui
premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în anul
2019 și care au domiciliul în comuna Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că are un amendament prin care solicită la art.
1 a propus modificarea art. 1 în sensul introducerii sintagmei ”și peste” după ”familiilor care
au împlinit 50 de ani de la căsătorie”, pentru că există o familie la care s-a omis de 3 ani
acordarea voucher-ului și trăiesc cei doi soți. Totodată solicită introducerea în anexa la
proiectul de hotărâre a familiei Ciobanu Iosif și Ciobanu Lența din localitatea Oțeleni. S-a
omis în urmă cu 3 ani și nu au fost pe listă.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul pe care l-a
propus.
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
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Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un amendament prin care propune
introducerea în anexa la proiectul de hotărâre a familiei Furtună Costică și Furtună Maricica
din localitatea Hândrești.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul pe care l-a
propus doamna consilier local Iftime Alida Elena.
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că are un
amendament prin care propune introducerea în anexa la proiectul de hotărâre a familiei Iftime
Costică și Iftime Aglaia din localitatea Hândrești.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot amendamentul pe care l-a
propus domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai.
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
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BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 20 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 21 de pe ordinea de zi:
Raportul de audit al performanței privind eficiența și eficacitatea utilizării programelor
informatice de către unitățile administrativ-teritoriale.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a fost un
control tematic pe programele informatice, pe securitate informatică, s-a făcut prin toate
comunele, la toate UAT-urile. Mai sunt unele lucruri de corectat. Nu a ieșit chiar atât de rău.
Au mai fost chitanțe anulate, mai sunt niște probleme interne. Acum a dat dispoziție ca doar o
singură persoană să anuleze chitanțele, nu casierul. Au apărut cam multe chitanțe anulate, dar
se va verifica. Valoarea nu este foarte mare dar nu ar fi trebuit să fie atâtea anulări. În istoricul
calculatorului rămân chitanțele anulate.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 22 de pe ordinea de zi,
suplimentat:
Proiectul de hotărâre nr. 7259 din 30.08.2019 privind rectificarea a doua a bugetului de
venituri şi cheltuieli al U.A.T. Comuna Oţeleni pe trimestrul III 2019
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-au
reașezat niște sume, au venit niște bani din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului, la
corn și lapte nu mai există asumarea responsabilității achiziției de către UAT Oțeleni, ci de
către Consiliul Județean Iași, s-au mai reașezat niște sume pentru urgentare în funcție de
priorități.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus la vot punctul nr. 22 de pe ordinea de
zi:
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În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA
MOROȘANU ANCA
ELENA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
CARP IOAN
URSACHE IONELA
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 23 de pe ordinea de zi:
Probleme curente, întrebări
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat dacă are aviz proiectul cu rectificarea de
buget.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că este aviz înregistrat înainte de
ședință la proiectul cu rectificarea de buget.
Domnul consilier local Carp Ioan a întrebat dacă se trage apă peste tot în Hândrești.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că proiectul
este public, oricine poate solicita o informație cu privire la rețeaua de apă. Vor fi 200
branșamente pe Hândrești.
Domnul consilier local Carp Ioan a întrebat cum se rezolvă problema telefoniei.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că problema
telefoniei este foarte veche. Se va rezolva cum s-a rezolvat cu apa Hândrești, unde nu era
eligibilitate și până la urmă au fost eligibili. Așa se va rezolva și cu telefonia.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că solicită secretarului să se stabilească
orarul ședințelor de consiliu. Începe școala și este de preferat ca ședințele ordinare să fie
stabilite la o anumită dată, poate fi și dimineața de la ora 8 dar într-o zi stabilită din timp iar
ședințele extraordinare să fie convocate după ora 14.00.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se va
încerca pe cât posibil să se fixeze ședințele după-amiaza.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că nu s-a mai făcut nimic pe drumul spre
cimitirul Ortodox din Oțeleni.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este o
problemă mare acolo. Drumul nu este în domeniul public. Va trebui lămurită situația acolo cu
proprietățile învecinate. Va fi inclus drumul în domeniul privat și dat ulterior cu drept de
folosință gratuită, ca și cimitirul, unității de cult. Dacă e donație, a fost o donație verbală, nu
cu acte.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că știe că sunt niște neînțelegeri între
cei doi vecini.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că ar mai fi o
variantă pe drumul unde și-a construit casă Mona. Ar fi de mers pe jos pe acolo, dar nu este o
variantă bună. Tot varianta cu drumul vechi rămâne, dar trebuie clarificat cadastral și juridic
și pus în legalitate.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat dacă în aceeași zi are loc și ședința pe
comisie și ședința ordinară, se pot plăti amândouă ședințele?
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în limita a
10 % din indemnizația primarului se pot plăti amândouă.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat dacă se pot ponta separat.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că pontajele oricum se fac separat: pe
comisii de specialitate și pe ședința de consiliu.
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Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar cât de voluminos poate fi un
raport de activitate al unui consilier local.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că măcar de-ar fi! Că domnul consilier
local Benchea Ioan nici nu și-a depus raportul de activitate în ultimii 3 ani!
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că depune unul la terminarea mandatului
pentru toată perioada.
Alte discuții nu au mai fost.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a declarat ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnnate,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DIEAC ADRIAN
Secretar general,
Benchea Robert
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