ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL OŢELENI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolilor, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 2212 din 23.04.2018
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23.04.2018, ora 08.00 în cadrul ședinței extraordinare 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
8.
BENCHEA IOAN
ABSENT
9.
----------------------------------------------------VACANT
10. JITARU IOAN
ABSENT
11. MOROȘANU ANCA FELICIA
ABSENT
12. CARP IOAN
ABSENT
13. URSACHE IOSIF
ABSENT
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. (2) din din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
convocatorul înregistrat la nr. 2178 din 19.04.2018.
Şedinţa este publică.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii de zi:
-

Nr.
Conținutul ordinii de zi
crt.
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară
1.
2.

Inițiat/Întocmit

Secretarul comunei
Benchea Robert
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de Primar interimar,
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gherăescu Felician
Oţeleni
Mihai
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3.

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care Primar interimar,
aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, prin înscrierea Gherăescu Felician
corectă a suprafeţei de teren, a elementelor de identificare și a Mihai
valorii pentru ”Maidan Oțeleni - La Biserica Catolică Oțeleni”

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Consilier local, Iftime
acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlii Alida Elena
Gimnaziale Oțeleni în anul 2018

5.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi Primar interimar,
cheltuieli al comunei Oţeleni pe trimestrul II 2018.
Gherăescu Felician
Mihai
Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului
Primar interimar,
privat al comunei Oțeleni a imobilului Teren ”Vânătoare”
Gherăescu Felician
Mihai
Proiect de hotărâre privind includerea unor suprafețe de teren în Primar interimar,
inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
Gherăescu Felician
Mihai
Diverse

6.

7.

8.

Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a spus că retrage de pe ordinea de zi
proiectele nr. 3, 6 și 7, întrucât nu este majoritatea necesară pentru a putea fi adoptate și că le va
pune pe ordinea de zi în ședința ordinară.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot aprobarea ordinii de zi cu cele trei
proiecte retrase de către inițiatorul lor.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului numărul 1 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot proiectul.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului numărul 2 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni
Domnul consilier local, Benchea I. Robert a intervenit și a cerut secretarului să corecteze
greșeala strecurată în statul de funcții, la postul de bibliotecar, din studii superioare, în studii
medii.
Domnul secretar, Benchea L.Robert a spus că la fel ca și data trecută, s-a strecurat o eroare
materială la copierea tabelului și că va îndrepta eroarea materială.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot proiectul.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului numărul 3 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare
pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018
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Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a intervenit și a spus că depune un amendament la
Regulamentul privind bursele școlare, după cum urmează:
Bursele de merit și bursele de ajutor social se vor acorda pe perioada cursurilor școlare (la art. 3
și 4). La art. 6, un elev nu poate primi o bursă de merit și o bursă de ajutor social, ci trebuie să
aleagă una din ele.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot amendamentul propus de către
doamna consilier local, Iftime Alida Elena.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot întreg proiectul.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului numărul 4 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Oţeleni
pe trimestrul II 2018.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că el a insistat cu proiectul
acesta fiindcă a adus niște bani la buget, nu prinseseră nimic pentru drumuri, pentru pietruit și a
trebuit să facă rectificarea aceasta și a mai suplimentat pe unde a mai avut nevoie.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot proiectul.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului numărul 5 pe ordinea de zi:
Diverse
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a luat cuvântul și a spus că în această
perioadă Primăria Oțeleni este în faza de semnare a contractului de achiziție cu
buldoexcavatorul, este trecut de licitație, a câștigat ”Terra România”, singurul ofertant, de altfel,
la proiectul cu grădinița Oțeleni, Primăria este în faza de semnare a contractului cu proiectare și
execuție, a fost un singur ofertant, o firmă de la Suceava, în asociere va fi și constructorul care a
lucrat la terenul de fotbal. Pentru Hîndrești se demarează construcția la dispensar cu (GCO)
Gospodărire Comunală Oțeleni, săptămâna aceasta va da ordinul de începere, să se plătească
cotele la Inspectoratul de Stat în Construcții și speră ca până la sfârșitul săptămânii să poată
demara. Pentru sala de festivități de la Hîndrești va merge la București, are dosarul pregătit de
către consultant, cu o solicitare de finanțare la CNI. Ar fi ceva șanse. Va mai fi depus și în alte
părți, se încearcă găsirea fondurilor. Dacă nu, în a doua parte a anului, se va vedea cum rămâne,
temelia se va turna anul acesta cu forțe proprii. Se speră într-o rectificare pe plus în iunie.
Personal este puțin dezamăgit cu rectificarea aceasta bugetară, nu se știe cum va fi, datorii prea
mari nu sunt în spate și se poate da înainte. La proiectul cu asfaltarea drumurilor de interes local,
a spus că merge, cu alocarea multianuală. Este scos la licitație, trebuie să vină de la ANAF
avizarea pentru proiectare cu execuție. La o bugetare anuală pe vreo 4 ani ne prea se vor bate
mulți să vină să liciteze.
Domnul consilier local, Benchea I. Robert a întrebat de asfaltarea drumului spre Bîra.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuie să ajungă să se
întâlnească cu Președintele(CJ), și că dacă este posibilitatea să se forțeze la discuții acuma, el va
forța maxim.
Domnul consilier local, Benchea I. Robert a spus că dacă nu se va asfalta anul acesta cei 2 km
spre Bîra, el va căuta un partid în altă parte. El tot timpul a insistat în campanie pe ideea că se va
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asfalta kilometrul acela de drum și se pare că alții cam nesocotesc lucrurile acestea. În funcție de
acestea va lua și el decizii la momentul potrivit.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că nu sunt trecuți pe listă, ci
undeva mai sus de listă. Pe listă au fost trecuți în fiecare an. Nu poate sta nimeni pe baza
Masterplanului.
Domnul consilier local, Dieac Adrian a luat cuvântul și a spus că își amitește că ar exista o
hotărâre de consiliu local prin care toți cei care ocupă domeniul public, să plătească o taxă. Sunt
o mulțime de remorci și utilaje agricole abandonate pe drumurile publice.
Domnul consilier local, Benchea I. Robert a spus că un cetășean a lăsat un utilaj agricol
abandonat pe stradă și noaptea este foarte periculos, că nu este semnalizat. Trebuie discutat cu
vorbă bună cu oamenii.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că vor fi notificați printr-o
adresă, să meargă domnul viceprimar să vorbească cu ei.
Alte discuții nu au mai 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. 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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