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. 2920 din 19.05.2020
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 19.05.2020 ora 08.00 în cdrul ședinței extraordinare a Consiliului
Local Oțeleni care se desfășoară în Sala Căminului cultural Oțeleni din satul Oțeleni, comuna
Oțeleni, județul Iași;
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
ABSENT
11. CARP IOAN
PREZENT
12. URSACHE IOSIF
PREZENT
La ședință participă 11 din 12 consilieri locali în funcție. Absentează doamna consilier
local MOROȘANU ANCA FELICIA.
În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ședința se desfășoară legal.
Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3)
lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 97 din 15 mai
2020.
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 aprobarea Viceprimar cu
Comisia pentru
1.
încheierii contractelor de închiriere prin atribuții de
activităţi economicoatribuire directă pentru suprafețele de primar,
financiare,
pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești Gherăescu
administrarea
– Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Felician Mihai
domeniului public şi
Danciu, aflate în inventarul domeniului
privat, agricultură
privat al comunei Oțeleni
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2.

3.

Proiect de hotărâre privind punerea la
dispoziția Proiectului
regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Iași în perioada 20142020 a terenului pentru construcția noilor
investiții aferente acestuia
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, altele decât reciclabile, în
cadrul Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și
împuternicirea Președintelui ADIS Iași să
semneze Actul Adițional nr.3 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 alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru lunile:
iunie, iulie și august 2020

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai
Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

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

Viceprimar cu
Comisia juridică, de
atribuții de
disciplină, protecţia
primar,
mediului, urbanism şi
Gherăescu
amenajarea
Felician Mihai
teritoriului
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre
aprobare ordinea de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 11 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
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire
directă pentru suprafețele de pajiști disponibile în anul 2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești
– Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că este vorba
de pășunea Bahnă, formată din două trupuri.
Alte dscuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea
de zi:
4.
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În urma votului exprimat au rezultat 11 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
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 a terenului pentru
construcția noilor investiții aferente acestuia
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că va trebui
să se pună la dispoziția APAVITAL niște terenuri unde vor fi amplasate stații de pompare
pentru apa uzată. Pentru localitatea Oțeleni stația de pompare va duce apele uzate la stația de
la Buruenești. Vor fi niște SPA-uri pentru că nu are cădere apa până acolo. Amplasamentele
sunt în general la marginea drumurilor, în domeniul public. Nu se intră pe proprietățile
particuare. Apele uzate reprezintă rețeaua mare de canalizare care va fi realizată pe
admnistrativul Oțeleni, prin fonduri europene prin POR.
Domnul consilier local, Benchea Ioan a întrebat dacă este programul de finanțare 20202027.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că face parte
din sesiunea de finanțare 2014-2020, numai că e întârziată, dar e cu aceeași denumire.
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea
de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 11 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
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 3 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
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transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea
Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
nr.357/30.10.2018
Domnul consilier local, Benchea Robert a spus că din ce a văzut dânsul se majorează
tariful.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că va trebui
dat cât mai mult gunoi selectiv. Degeaba se scoate selectiv când vine mașina și de fapt
gunoiul este menajer. Se amestecă cu cel menajer. Trebuie informată populația: dacă se
colectează selectiv, tariful va fi mai mic. Proiectul este la nivel de județ. Se va vota la AGA
ADIS IAȘI. Ce va face tot județul va face și Oțeleni-ul. Toate comunele au drept de vot. Nu
este de acord cu modul în care s-a implementat proiectul.
Domnul consilier local, Ursache Iosif a spus că tomberoane pentru gunoiul selectiv sunt la
Lică Ghiorghiu. Alți cetățeni care sunt la distanțe mai mari nu merg până acolo să ducă
gunoiul selectiv.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că va încerca
să mai facă o platformă la Cimitirul Vechi.
Domnul consilier local, Cezar Iosif a spus că sunt cetățeni care merg noaptea, încă de luni,
marți și duc deșeurile acolo.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că propune
ca o zi pe lună să se colecteze doar gunoiul selectiv. Oamenii să fie informați că într-o
anumită zi să se colecteze gunoiul selectiv. Aaceste pubele nu sunt eficiente pentru că nu este
un control asupra lor. Butea are livrat de trei ori mai mult gunoi selectiv decat Oțeleni-ul. Ei
primesc facturi mult mai mici! Este o evidență statistică. Ține de organizarea fiecărui U.A.T.
cum își selectează gunoiul.
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe ordinea
de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA ROBERT
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
URSACHE IONELA
JITARU IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: iunie, iulie și
august 2020
Domnul consilier local, Dieac Adrian l-a propus ca președinte de ședință pe domnul
Benchea I. Robert.
Domnul cnsilier local, Ursache Iosif l-a propus ca președinte de ședință pe domnul
Gherăescu Felician Mihai.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare propunerea domnului
Dieac Adrian.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
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Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
JITARU IOAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare propunerea domnului
Ursache Iosif.
În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 6
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
JITARU IOAN
GHERĂESCU
IFTIME ALIDA ELENA
FELICIAN MIHAI
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe ordinea
de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IOAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
CARP IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel 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
JITARU IONEL
Secretar general,
Benchea L. Robert
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