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. 3908 din 09.07.2018
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 09.07.2018 ora 15.00 în cadrul ședinței ordinare a consiliului local
care se defăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Local Oțeleni.
Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali în funcție, la ședință participă 12
consilieri locali după cum urmează:
Nr. Numele și prenumele
PREZENT/ABSENT
Crt.
VACANT
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.
--------------------------VACANT
10. JITARU IOAN
PREZENT
11. MOROȘANU ANCA FELICIA
PREZENT
12. CARP IOAN
PREZENT
13. URSACHE IOSIF
PREZENT
- În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ședința este legal constituită.
Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prin dispoziția nr. 139 din 04.07.2018 și convocatorul înregistrat la nr. 3787 din 04.07.2018.
Şedinţa este publică.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că are câțiva
invitați care sunt în sala de ședință a consiliului local. Printre invitați se numără și preotul
Isidor Gheorghieș, paroh al Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni. A spus că dacă
președintele de ședință va permite, acești invitați vor să-și exprime punctul de vedere în cadrul
ședinței de consiliu local.
Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că aceștia pot lua cuvântul în ședință doar dacă
au invitație de la Primar.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că au
invitație.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii
de zi:
Nr.
Conținutul ordinii de zi
Inițiat/Întocmit
crt.
Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară.
Secretarul comunei
1.
Benchea Robert
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Viceprimar cu
2.
Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni a imobilului-teren atribuții de primar,
1

3.

4.

în suprafață de 952 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna
Oțeleni, județul Iași, proprietate publică a comunei Oțeleni,
identificat cu numărul cadastral 60260, în vederea construirii
unei săli de ceremonii funerare
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului
privat al comunei Oțeleni a unor suprafețe de teren

Gherăescu Felician
Mihai

Viceprimar cu
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului Viceprimar cu
local nr. 34 din 27 aprilie 2018 privind includerea unor atribuții de primar,
suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al comunei Gherăescu Felician
Oțeleni
Mihai

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi Viceprimar cu
cheltuieli al comunei Oţeleni pe trimestrul III 2018
atribuții de primar,
Gherăescu Felician
Mihai
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organizării și Viceprimar cu
6.
desfășurării evenimentelor ”Hram anual în satul Oțeleni 2018” atribuții de primar,
și ”Hram anual în satul Hândrești 2018” organizate de Primăria Gherăescu Felician
comunei Oțeleni, precum și alocarea unor sume din bugetul Mihai
local pentru achiziționarea serviciilor cultural-artistice
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că la punctul
nr. 7 pe ordinea de zi propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect: PROIECT DE
HOTĂRÂRE Nr. 3871 din 09.07.2018 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei
„Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi”, dupa semnarea tuturor contractelor de
achizitie publică.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că la punctul
nr. 8 urmează cronologic Probleme curente, întrebări.
Domnul consilier local Benchea Ioan a intervenit și a spus că propune suplimentarea
ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Tache Petre Alin.
Domnul secretar Benchea L. Robert l-a întrebat pe domnul consilier local Benchea Ioan
dacă are proiect de hotărâre.
Domnul consilier local Benchea Ioan a răspuns că este cel vechi care a fost depus.
Domnul secretar Benchea L. Robert i-a spus domnului consilier local Benchea Ioan că
proiectul respectiv a fost dezbătut în ședința trecută și a fost respins.
Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a spus că dacă domnul consilier local
Benchea Ioan are proiectul, să-l prezinte.
Domnul consilier local Benchea Ioan a răspuns că și proiectul cu Parohia Sf. Ana a fost
respins.
Domnul secretar Benchea L. Robert i-a răspuns domnului consilier local Benchea Ioan că
proiectul cu Parohia Sf. Ana a fost înregistrat din nou și are alt număr de înregistrare.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că numărul ca numărul, dar conținutul e
același.
Domnul secretar Benchea L. Robert i-a răspuns domnului consilier local Benchea Ioan că
este alt proiect, este înregistrat cu alt număr.
Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot propunerea de
suplimentare a ordinii de zi cu proiectul propus de către viceprimarul cu atribuții de primar
Gherăescu Felician Mihai.
5.

2

În urma votului exprimat s-au centralizat 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
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a cerut domnului consilier local Benchea
Ioan să prezinte proiectul pe care vrea să-l suplimenteze.
Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a spus că dacă domnul consilier local
Benchea Ioan nu prezinte proiectul, nu-l poate suplimenta.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că proiectul viceprimarului cu atribuții de
primar Gherăescu Felician Mihai, a putut fi suplimentat, iar cel venit de la tribunal, nu.
Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot propunerea de
suplimentare a ordinii de zi cu proiectul propus de către domnul consilier local Benchea Ioan.
În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 6
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
MOROȘANU ANCA
DIEAC ADRIAN
GHERĂESCU
FELICIA
FELICIAN MIHAI
JITARU IOAN
IFTIME ALIDA ELENA
CARP IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că votează împotrivă pentru că nu există
proiectul de hotărâre pus pe ordinea de zi.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot întreaga ordine de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 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
MOROȘANU ANCA
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FELICIA
JITARU IOAN
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de
zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot punctului nr. 1 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de
zi:
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Romano-Catolice ”Sf.
Ana” Oțeleni a imobilului-teren în suprafață de 952 m.p. situat în satul Oțeleni, comuna
Oțeleni, județul Iași, proprietate publică a comunei Oțeleni, identificat cu numărul
cadastral 60260, în vederea construirii unei săli de ceremonii funerare
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că, așa cum a menționat și
domnul viceprimar la început, dacă invitații au de spus ceva, îi invită la cuvânt. Pentru început
a dat cuvântul preotului Isidor Gheorghieș de la Parohia Romano-Catolică ”Sf. Ana” Oțeleni.
Pr. Isidor Gheorghieș a luat cuvântul și a spus că dorința comunității este de a se construi
această capelă mortuară lângă cimitirul vechi. Lucrările ar fi trebuit deja începute. Ceea ce nu
înțelege este motivul pentru care o parte dintre consilieri care sunt aleși de oameni și ale căror
interese trebuie să le apere, se împotrivesc acestui proiect. El, ca preot, la rândul său, trebuie
să dea explicații oamenilor. Nu poate să nu se întrebe, la fel ca și ceilalți, al cui interes îl au
consilierii în vedere?
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a întrebat dacă mai au și alții de spus
ceva.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a ținut să-i răspundă părintelui și a spus că,
personal, are interesul copiilor. Este singurul teren rămas în sat unde copiii pot merge să se
joace. A zis că bănuiește că sunt alternative pentru această capelă, în Cimitirul Nou, lângă
biserică. Acest teren în discuție este singurul loc din sat unde copiii se joacă.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a spus
că nu îndeplinește nicio condiție de siguranță, oricum se va face altceva acolo, terenul acesta
de fotbal va fi desființat, este dată și o dispoziție de desființare întrucât este o lucrare
neautorizată făcută acolo și arată cum arată. Nu-și poate asuma răspunderea nimeni pentru un
eventual accident în zona aceea. În funcție și de cum vor hotărâ consilierii, terenul acela nu va
mai fi acolo, va fi disponibil terenul de fotbal mare, va fi public, cu acces gratuit, fiindcă s-a
decolmatat gârla se va face un canal de drenaj, și doar terenul acela va fi cu titlu gratuit să
meargă orice copil să alerge și să facă sport acolo pe maidan.
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a intervenit și a spus că toată lumea se
plânge că nu crește natalitatea. Cum să crească natalitatea dacă sunt limitați copiii? Li se
impune unde să meargă. Toți copiii din sat trebuie să meargă acolo pe terenul de fotbal, dar
sunt copii care nu vin din celălalt capăt de sat pe terenul acela.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că este teren nou la Școală făcut
nou, cu toate autorizațiile.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că e contra cost, dar nu-și permite
oricine să plătească ca să intre acolo.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a întrebat care contra cost?
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a spus
că pentru copiii Școlii niciodată nu s-a taxat. Copiii școlii au avut acces gratuit tot timpul.
Doamna director este de față și poate confirma, și nu au fost limitați copiii vreodată.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că au mai fost discuții în acest sens,
acolo e terenul școlii, făcut pentru școală, nu e non-stop.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este teren
și face parte din domeniul public ca multe alte terenuri. Primăria este administratorul
domeniului public, nu și stăpânii domeniului public.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că își menține părerea dânsei, are
copii..
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat cuvântul unui alt invitat, domnul
Cezar Paul.
Domnul Cezar Paul a spus că, copiii pot face activități și pe maidanul de lângă biserica
Catolică, normale, regulamentare, organizate, să-i vadă cineva, nu în fața cimitirului. Acolo se
poate face o capelă.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că dintotdeauna s-au jucat copiii
acolo, a crescut acolo, s-a jucat acolo și nimeni nu a condiționat-o unde să se joace,
dintotdeauna.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se
intenționează amenajarea și a altor locuri de joacă pentru copii.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că, copiii nu trebuie limitați, atâta
timp cât sunt obligați să se joace în altă parte.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat cuvântul unui alt invitat, doamna
Dancă Maria.
Doamna Dancă Maria a spus că terenul (maidanul) este cel mai bun că înainte când se
duceau morții la cimitir nu era nimic acolo și nu era îngrădit. Și-așa trebuie amenajat și acel
loc și cu ocazia aceasta (a construirii capelei) ar avantaja și cimitirul, că socrul ei este îngropat
acolo.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, cu ocazia
aceasta s-ar îmbunătăți și situația cimitirului vechi, care este lăsat de izbeliște acolo.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat cuvântul unui alt invitat, doamna
Emilia Tiba.
Doamna Emilia Tiba a spus că și dânsa este de acord cu terenul de lângă cimitirul vechi,
pentru că teren de fotbal este la școală, mai este loc de joacă pentru copii și între ”răchiți”,
maidanul de lângă biserică este destul de mare.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că lângă
biserică urmează să se demareze un proiect să se facă un părculeț acolo, dar depinde cum se
va obține finanțare, s-a mai discutat în consiliul local acest subiect și trebuie să fie amenajat să
arate ca un parc.
Doamna Emilia Tiba a spus că între răchiți s-ar putea face un loc de joacă pentru copii.
Domnul consilier local Ursache Iosif a întrebat-o pe doamna Emilia Tiba de ce nu s-ar
putea face capela între răchiți.
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Doamna Emilia Tiba a spus că da, dar nu e cimitirul lângă capelă! Domnii consilieri fac
cum vor, ea doar și-a spus punctul ei de vedere. Dacă tot cere Uniunea Eurpeană să se facă o
capelă, trebuie făcut undeva! Doar nu vor construi la Comitirul Nou, că este la ieșire din sat,
iar cei din capătul celălalt de sat nu vor merge la o așa mare distanță.
Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că este loc și la biserică, că a vrut să facă
părintele Gârleanu.
Doamna Emilia Tiba a spus că în ograda bisericii nu, că trebuie să circule toată lumea în
ograda bisericii!
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că este adevărat că sunt și alte locuri, dar să nu
se uite că în regulament și în lege se specifică clar că trebuie să fie lângă un cimitir sau lângă
biserică. Lângă biserică nu este cimitir, iar această capelă trebuie construită undeva legată de
cimitir. Nu se construiește în mijlocul satului sau pe la fiecare acasă. Se construiește lângă un
cimitir. Această capelă sau casă mortuară va pune în valoare și imaginea comunei, că se va
vedea o clădire frumoasă în fața unui cimitir care, spre rușinea locuitorilor comunei nu mai
este niciun cavou pentru personalități, că nu este îngropat niciun preot într-un cavou, dintre
cei care s-au străduit să facă ceva pentru comună. Prin construirea capelei, se pune în valoare
cimitirul, că acolo ar trebui făcute doar cavouri, pentru cei care au acolo înmormântați bunici,
pentru a fi scoase buruienile și pentru a se face un gard frumos, trebuie făcute cavouri, mai
ales că este centrul satului.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat cuvântul domnului consilier local
Benchea Ioan
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că el a optat pentru varianta de a construi
capela lângă biserică, pentru că ar fi și un respect pentru persoanele decedate. Fiind
capelalângă biserică, defunctul poate fi mutat ușor în biserică pentru slujba de înmormântare,
după care poate fi dus pe ”ultimul drum” până la Cimitirul Nou. În schimb, dacă se face
capelă la Cimitirul Vechi, se ține mortul acolo, se face slujbă acolo, se duce la jumătate de
drum spre cimitir. Aceleași condiții sunt și lângă biserică și la Cimitirul Vechi. Aceasta este
propunerea lor cu privire la locație. Prin ”culise” mai sunt și alte dedesubturi... Dacă chiar se
vrea desființarea terenului de fotbal, acel loc e singurul loc de joacă pentru copiii care vor să
facă sport, terenul de la școală este strict pentru școală, nu pot merge toți cu șprițul în nas
acolo.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în sensul
acesta vrea să pună în valoare terenul mare de pe vale.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că a trecut într-o zi pe acolo, și cu părere de
rău, de doi ani de zile nu s-a tăiat o buruiană de acolo, cai pe acolo, gropi. A întrebat dacă
Apele Române regularizează până la iaz, la dig.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-a oprit,
că atât au avut pe anul acesta alocat. Ceea ce se va mai face, de acum înainte, cu utilajul care
s-a achiziționat, pentru desecarea terenului de fotbal prin forțele proprii.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că și capela nouă, va avea cheltuieli de
întreținere. Se va vedea câți vor sta în ea. Nu știe câți oameni de la țarâ își vor duce morții
acolo să-i țină trei zile să-i plângă acolo.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că e dureros
să se stea cu mortul în casă. Pentru persoană este mai ușor să treacă peste, dacă mortul stă la
capelă, mai stă un cumătru, un prieten, se închide ușa și se poate duce acasă să se odihnească.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că să se facă la Cimitirul Nou, este spațiu. A
spus că legat de ce a spus domnul consilier local Dieac Adrian, preotul Francisc Simon, mai
mare rușinea cu mormântul acela, singurul preot înmormântat aici, și la intrare. A vrut la un
moment dat să se facă o chetă să se amenajeze cumva acolo.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat cuvântul unui alt invitat, domnul
Tiba Ciprian.
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Domnul Tiba Ciprian a spus că în legătura cu capela care se va ridica, există o obligație
legală, nu se poate pune la îndoială faptul că ea va fi construită sau nu, aici nu este niciun fel
de problemă, în schimb a auzit că sunt divergențe în ceea ce privește locația. A văzut că
cetățenii comunei nu prea sunt reprezentați în consiliul local de către consilieri. Este părerea
lui și și-o asumă. Pentru acest proiect, s-a uitat și în legislație, se poate face un formular cu
variantele care există: cimitir nou, vechi, biserică și fiecare consilier să meargă pe sectorul lui
și să pună întrebarea. Avantajul fiecărui consilier este că, are ocazia să convingă pe cetățean
în interesul lui. Și va fi singura soluție, ca să nu aibă responsabilitatea totală pe umeri
consilierii, ci să devină o hotărâre a satului, că suntem un sistem democratic.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că părintele a strigat în biserică și
i-a oprit pe oameni.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a fost și
dânsul la biserică și că nu a auzit pe nimeni ca să se împotrivească. A fost și preotul Tiba
Felician.
Domnul Tiba Ciprian a spus că a mai fost o confuzie și în numele părintelui el a apărat
proiectul în sine, nu locația. Locația, ca să nu fie scandal, să aparțină satului.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că aceasta este o chestiune de
durată, gen ca și Complexul Zootehnic.
Domnul Tiba Ciprian a spus că dacă un consilier dintr-un grup politic și propune o locație
și vine alt consilier din alt grup politic și va spune nu, nu se va face nimic. El propune ca
vocea satului să hotărască.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că aceasta rămâne tot în consiliul
local, la latitudinea consiliului local. Sunt 12 consilieri locali care decid.
Domnul Tiba Ciprian a spus că ar fi o chestiune și legală dar și eficientă într-un stat
democratic.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că la fina riscul este să se producă
același lucru, să mai treacă un an de zile și să se producă același lucru.
Domnul Tiba Ciprian a spus că ar dura două luni de zile maximum.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că e mult,
dacă-și dă acordul fiecare consilier, într-o săptămână dacă s-ar mișca pe sector, s-ar putea
face.
Domnul Tiba Ciprian a spus că a înțeles că la această ședință este o problemă de cvorum.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că sunt 12 consilieri înședință.
Pentru a avea cvorum trebuiau să fie minimum 7 consilieri în ședință. Deci cvorumul este
asigurat.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă își
asumă să vină într-o săptămână cu listele de susținere, fiecare pe sectorul lui, el se încadrează
să vină într-o săptămână.
Alte discuții nu au mai fost.
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că s-a avizat la ședința anterioară.
Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că este alt proiect.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot proiectul nr. 2 pe ordinea
de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
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CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că proiectul nu a trecut.
Invitații au părăsit sala de ședință.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de
zi:
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
a unor suprafețe de teren
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Comisia de cultură a comunicat aviz nefavorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot punctului nr. 3 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de
zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local nr. 34 din 27 aprilie
2018 privind includerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al
comunei Oțeleni
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că depune și
un amendament la acest proiect, că se încearcă să se facă aceste hotărâri cât mai corecte, ca să
nu se mai întoarcă așa cum s-a mai făcut cu alte hotărâri din urmă.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că trebuia să-i dea denumirea populară, terenul
”din coada iazului”
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că e ”Bahna”
unde au pășunat unii care veneau la dânsul cu cașul de brânză. El a zis că nu vrea așa ceva,
vrea să liciteze.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat dacă e terenul deja încercuit cu gard, cu
țevi.
Domnul secretar, Benchea L. Robert a intervenit și a spus că domnul consilier local
Benchea Ioan se referă la proiectul anterior. Dar acest proiect s-a dezbătut deja, s-a votat și se
dezbate următorul punct pe ordinea de zi.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că e aceeași situație.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu au fost
de acord cu includerea acestor două bucăți de teren. A spus că este același raport de evaluare
și că nu se plătește de două ori.
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
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Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot amendamentul domnului
viceprimar cu atribuții de Primar, Gherăescu Felician Mihai
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot întregul proiect cu
amendament.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de
zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Oţeleni pe trimestrul III 2018
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot punctului nr. 5 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus grupului de
consilieri care s-au abținut, ca să-l aducă pe Florin Manghiuc și să-i spună că sunt împotrivă
să-i dea voucher! Că tare mai comunică cu dânșii și tare mai este el atent cu ei!
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că tot așa de atent era și când era domnul Diac
primar! El e omul cu...
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai l-a întrebat pe
domnul consilier local Benchea Ioan de ce nu le dau stimulente funcționarilor.
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că oricum intră în conflict de interese, că o să
facă la fel.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de
zi:
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor
”Hram anual în satul Oțeleni 2018” și ”Hram anual în satul Hândrești 2018” organizate
de Primăria comunei Oțeleni, precum și alocarea unor sume din bugetul local pentru
achiziționarea serviciilor cultural-artistice
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că jumătate de la cultură. 50 % aviz
nefavorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar dacă a trimis proiectul la avizat
la Comisia de cultură.
Domnul secretar, Benchea L. Robert a spus că a trimis solicitarea de avizare la Comisia de
cultură.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că au făcut ședință pe comisie,
vor primi bani pentru ședința asta, poate au vreun amendament.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot punctului nr. 6 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA IOAN
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că doar nu va
cânta dânsul pe scenă.
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe viceprimarul Gherăescu Felician
Mihai, de ce ia de la dezvoltare și pune la funcționare? Nu mai sunt bani?
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-a făcut
ca să poată funcționa până la sfârșitul anului. S-au dus pe capitole, vor mai trebui
achiziționate niște lămpi pentru iluminat, niște scaune, că se stau pe băncile vechi în primărie,
Domnul consilier local Benchea Ioan i-a spus că trebuia să aștepte rectificarea anuală.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt
economii, sunt banii din investiții, i-a dat cum a crezut dânsul mai bine. Pentru sat, nu pentru
el. Pentru comuna Oțeleni.
Domnul consilier local Benchea Ioan
i-a spus că are de la autorități publice, de la
consilierul PNL care trebuia să ia și el un ban și nu ia.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că o să ia!
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că o să ia ”Cu Dumnezeu înainte și cu ...
înapoi ”
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că o să-i aresteză ăștia, ce-or să
facă? Or să rămână 5 consilieri!
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Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de
zi (suplimentat):
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 3871 din 09.07.2018 privind aprobarea indicatorilor
economici ai investitiei „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi”, dupa
semnarea tuturor contractelor de achizitie publică. (Inițiator, viceprimar cu atribuții de Primar,
Gherăescu Felician Mihai)
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt niște
situații de lucrări, că vin constructorii și mai toarnă câtre 3 cife de beton și au cerut un nou
decont, și a sunat astăzi la Ministerul Dezvoltării și au spus că nu se poate face plata, că nu a
ajuns hotărârea aceasta. Este pentru a merge cât-de-cât proiectul acesta, și-așa este vai de
capul lui, merge cum merge, se speră să se încadreze până la sfârșitul anului să se termine
șanțurile acestea, că sunt o povară pe capul locuitorilor. Deocamdată nu sunt pârghii legale
pentru a fi luați la rost, că încă este perioada contractuală. Ei tot spun că au timp. A încercat
să-i mai strângă cu ușa, cu ISC-ul, dar asta e viața. Constructorii nu sunt aleși de către
Primărie, ei vin la licitație, îi selectează programele acestea, SICAP, cu care lucrează, nu se
poate ști cu cine stai la masă.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că avize nu au fost, întrucât a fost
propus în procedură de urgență.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus la vot punctului nr. 7 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
5”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
IFTIME ALIDA ELENA
CARP IOAN
JITARU IOAN
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că, fiind ședință ordinară, art. 44 din Legea
215/2001
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de
zi:
Probleme curente, întrebări.
Domnul secretar, Benchea l. Robert a spus că domnul consilier local Benchea Ioan a
depus la secretariatul comunei o adresă, înainte de ședință și poate să o citească dacă vrea să o
prezinte consilierilor.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că e tardivă. A prezentat un scurt rezumat al
cererii: În legătură cu atribuirea în folosință gratuită Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana”
Oțeleni a imobilului-teren în suprafață de 952 m.p., cel mai indicat amplasament este lângă
biserica Romano-Catolică, în partea de nord, dacă nu se poate acolo, în incinta Cimitirului
Nou. Se evită astfel disconfortul creat celor care locuiesc în apropierea capelei. Dacă se
construiește la Cimitirul Vechi, se încalcă prevederile art 7 din Legea nr. 102, a cimitirelor.
Cimitirul Vechi nu mai poate fi reactivat după atâția ani. Nu se respectă distanța obligatorie,
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în urma măsurătorilor. La punctul Diverse, i-a spus viceprimarului Gherăescu Felician Mihai
să ia măsuri cu hotărârea aceasta cu magazinul, că a înțeles că a început să plătească amenda.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a plătit-o,
pentru că a vrut să achiziționeze un tocător de vegetație și l-a achiziționat din banii lui.
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia i-a spus viceprimarului Gherăescu Felician
Miha că că nu-s din banii dânsului, că amenda pleacă în Primărie și că nu pleacă la el în
buzunar. Când achiziționează cu banii lui.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai i-a răspuns doamnei
Moroșanu că sunt bani din buzunarul lui aduși la Primărie. A spus că va trimite echipa de la
Primărie să vadă toate construcțiile din curte dacă sunt autorizate. A întrebat-o dacă are
autorizație. Ce-ar fi facă ar fi dacă și-ar lua și dânsa o amendă așa ca să se învețe și dânsa
cum este.
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia i-a spus viceprimarului Gherăescu Felician
Miha că fără mandat nu se intră la dânsa în curte.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că la dânsul cum a intrat domnul
Aiojoaei în curte?
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că pe dânsa n-o interesează.
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că la dânsul au venit muncitorii primăriei și au
intrat în curte!
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că se putea atuncea, când era
Aiojoaei, se putea intra așa abuziv prin curțile oamenilor!
Domnul consilier local Ursache Iosif l-a întrebat pe domnul președinte de ședință, Benchea
I. Robert, că să încerce să intre la dânsul în curte, oarea poate?
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai i-a răspuns
domnului consilier local Ursache Iosif că poate intra Comisia locală de fond funciar să
măsoare.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că după Noul Cod Penal, se intră!
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că ar vrea să spună și dânsul ceva
la ”Diverse”. În procesul-verbal din 25.06.2018 la Comisia de cultură, domnul consilier local
Benchea Ioan ar fi spus că propunerea de amplasare a capelei în acel loc a fost făcută din
răzbunare pe primarul ales, în prezent suspendat. Vrea să-l corecteze pe domnul consilier
local Benchea Ioan, că el a fost demis prin ordin de Prefect.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că dânsul nu l-a citit, că nu i-a făcut plăcere.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că vrea să se asigure că este
demis, nu suspendat.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este ordin
de încetare a mandatului. Așa scrie în Ordinul de încetare.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că domnul consilier local
Benchea Ioan ar fi spus - făcând referire la dânsul -, ”când terminăm cu mizeria de la
Cimitirul Vechi?”referindu-se la terenul de sport. Acel teren nu are autorizație acolo! Dacă-și
aduce bine aminte, și-au rupt picioarele vreo 3-4 băieți prin gardul acela!
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că scrie în procesul verbal. La ședința aceea
consilierii PNL au lipsit. Era o replică dată unui alt consilier.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert l-a întrebat pe domnul consilier local
Benchea Ioan , unde a văzut dânsul răzbunarea. Că a spus că s-a răzbunat.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că răspunsul lui este că ”laptele-i negru”
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că el n-are treabă cu Biserica.
Dacă Biserica și-a propus să facă capelă pentru comunitate, ce treabă are dânsul cu asta? Că el
susține proiectul, cum a susținut toate proiectele din Hîndrești, și le susține în continuare, că
nu se putea să-și bată joc de oameni.
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia l-a întrebat pe domnul președinte de ședință,
Benchea I. Robert, câte minute își acordă lui la cuvânt.
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Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că s-a încadrat într-un minut. Ar
mai fi avut ceva de zis, dar se limitează la atât.
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia i-a spus secretarului că este patetic și jalnic
și ce i-a trimis acasă, înștiințarea pe care i-a trimis-o, nu i-a anexat CD-ul gol, a spus că e
plătit din banii dânsei, așa că îl vrea.
Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că i-l dă fără nicio problemă, să vină la
secretariat și i-l returnează.
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că, ce i-a dat să asculte în biroul lui,
era cu totul altceva față ce i-a scris pe foile acelea și i le-a trimis acasă. A spus că înțelege că
înregistrarea ei a fost ștearsă cu ședința din 27 și cea anterioară.
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a declarat ședința închisă
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4)din Legea nr.215/2001
Ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnate,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BENCHEA I. ROBERT
Secretar,
Benchea L. Robert
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