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Nr. 4043 din 16.04.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 16.04.2019, ora 08.00 în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local
Oțeleni, județul Iași.
Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali în funcție, la ședință participă 7
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
ABSENT
8. BENCHEA IOAN
VACANT
9. ----------------------ABSENT
10. JITARU IOAN
ABSENT
11. MOROȘANU ANCA FELICIA
ABSENT
12. CARP IOAN
ABSENT
13. URSACHE IOSIF
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. (4) din din Legea 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
Dispoziția nr. 115 din 15.04.2019 și convocatorul înregistrat la nr. 4037 din 15.04.2019.
Şedinţa este publică.
În ședință este prezentă doamna contabil Filip Anca Ionela, din cadrul aparatului de
specialitate al pimarului comunei Oțeleni.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii de
zi:
Nr.
Conținutul ordinii de zi
Inițiat/Întocmit
crt.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- Viceprimar cu atribuții
1.
economici actualizați ai investiției ”Construire dispensar uman de primar, Gherăescu
în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași”
Felician Mihai
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Viceprimar cu atribuții
2.
rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018, ca sursa de primar, Gherăescu
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Felician Mihai
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Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare ordine de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 7 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
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției
”Construire dispensar uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași”
Discuții nu au fost
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea de
zi.
În urma votului exprimat au rezultat 7 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
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului
bugetar pe anul 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că a înțeles că
sunt ceva discuții cu privire la referatul de specialitate.
Doamna contabil Filip Anca Ionela a spus că, nefiind aprobat programul de investiții pentru
anul 2019, excedentul va utilizat pentru investițiile din programul pentru anul 2018, care nu au
fost finalizate.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a cerut să se
consemneze în procesul-verbal.
Domnul secretar Benchea Robert a întrebat dacă se aduc modificări doar la referatul de
specialitate și dacă sunt sau nu modificări la proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că se aduc
modificări doar la referatul de specialitate și că nu sunt modificări la proiectul de hotărâre.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea de
zi.
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În urma votului exprimat au rezultat 7 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
Domnul președinte de ședință Jitaru Ionel 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
JITARU IONEL
Secretarul comunei,
Benchea L. Robert
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