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. 8090 din 26.09.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.09.2019 ora 14.00 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
ABSENT
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
ABSENT
12. URSACHE IOSIF
PREZENT
La ședință participă 10 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Absentează:
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI și CARP IOAN.
În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ședința ședința se desfășoară legal.
Convocarea a fost făcută conform prevederilor 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 223 din 20 septembrie 2019.
Şedinţa este publică.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința Secretar general,
1.
ordinară din data de 02.09.2019
Benchea Robert
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința Secretar general,
2.
extraordinară convocată de îndată din data de Benchea Robert
06.09.2019
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința Secretar general,
3.
extraordinară convocată de îndată din data de Benchea Robert
16.09.2019
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința Secretar general,
4.
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extraordinară convocată de îndată din data de
19.09.2019
Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T.
Comuna Oţeleni pe trimestrul IV 2019

Benchea Robert

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al
Comisiei Comunitare Consultative constituită
la nivelul comunei Oțeleni

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

7.

Proiect de hotărâre privind reactualizarea Viceprimar cu
componenței
Comisiei
Comunitare atribuții de
Consultative
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

8.

Proiect de hotărâre privind constituirea echipei Viceprimar cu
mobile pentru intervenția de urgență în cazurile atribuții de
de violență domestică
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor
de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor
sau persoanelor singure aflate în situații de
necesitate cauzate de calamități naturale,
incendii, accidente precum și alte situații
deosebite

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii
de la plata taxei de salubritate a persoanelor
juridice care au sedii principale, sedii
secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru
sau alte asemenea sedii pe raza comunei
Oțeleni și care nu produc gunoi menajer,

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

5.
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Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

Comisia pentru
activităţi
economicofinanciare,
administrarea
domeniului public
şi privat,
agricultură
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ,
sănătate, familie,
muncă şi protecţie
socială, activităţi
sportive şi
agrement
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ,
sănătate, familie,
muncă şi protecţie
socială, activităţi
sportive şi
agrement
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ,
sănătate, familie,
muncă şi protecţie
socială, activităţi
sportive şi
agrement
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ,
sănătate, familie,
muncă şi protecţie
socială, activităţi
sportive şi
agrement
Comisia pentru
activităţi
economicofinanciare,
administrarea
domeniului public

pentru anul 2019
11.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unor
membri din cadrul Consiliului Local Oţeleni
pentru a face parte din Comisia de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii precum și din Consiliul
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni
în anul şcolar 2019 - 2020

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

şi privat,
agricultură
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ,
sănătate, familie,
muncă şi protecţie
socială, activităţi
sportive şi
agrement

12. Probleme curente, întrebări
Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a spus că dorește
suplimentarea ordinii de zi cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 8022 din 25.09.2019
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Hândrești,
număr cadastral 60608, comuna Oțeleni, jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna
Oțeleni, județul Iași”
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare suplimentarea ordinii de
zi cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 8022 din 25.09.2019 propus de către domnul
consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 02.09.2019
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată din data
de 06.09.2019
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
MOROȘANU ANCA
FELICIA
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată din data
de 16.09.2019
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
MOROȘANU ANCA
FELICIA
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CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată din data
de 19.09.2019
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA ROBERT
DIEAC ADRIAN
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T.
Comuna Oţeleni pe trimestrul IV 2019
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că domnul viceprimar cu atribuții de primar,
Gherăescu Felician Mihai, a înregistrat la secretariat un amendament la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetară.
Domnul consilier local, Benchea I. Robert a cerut să fie vină în ședință doamna contabil
pentru a explica modificările aduse prin amendament.
În ședință a venit doamna contabil Filip Anca-Ionela.
Doamna contabil, Filip Anca-Ionela a spus că este vorba despre Programul pentru școli”Cornul și laptele”, s-au dat niște bani: 42,85 mii lei pentru fructe, legume, lapte, corn și
13.800 lei pentru măsuri educative. Această sumă pentru măsuri educative nu a fost cheltuită.
Au fost făcute măsurile educative fără bani. S-a descurcat Școala Gimnazială Oțeleni cum a
putut. Nefiind cheltuiți acești bani, încheindu-se anul școlar 2018-2019, acești bani ne sunt
luați înapoi de către Consiliul Județean Iași. Ei se trec cu minus pe venituri și tot cu minus pe
cheltuială.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că dânșii nu au fost informați. Ea știa, de
la cei de la APIA, care au fost în control, că bani pentru măsuri educative nu sunt anul acesta
și că banii vor veni anul viitor. Ei i-u obligat pe cei de la școală să facă rapoarte, dar bani au
spus că anul acesta nu se dau. Doamna contabil, Filip Anca-Ionela a spus că au fost alocați
13.800 lei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul propus
de către domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai și prezentat de
către doamna contabil Filip Anca-Ionela.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
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CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 5 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 6 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 7 pe ordinea
de zi.
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În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că doamnele de la asistență socială sunt
nemulțumite pentru că nu vor să facă parte din echipa mobilă.
În ședință au venit doamnele Tiba Monica și Miclăuș Ancuța Petronela din cadrul
Compartimentului asistență socială.
Doamna referent Tiba Monica din cadrul Compartimentului asistență socială a spus că
atât dânsa cât și colega, nu sunt de acord să facă parte din echipa mobilă pentru că a fost
solicitată la ora 12 noaptea, având în vedere că au și copii mici. Ele când s-au angajat nu au
știut că vor face parte dintr-o echipă mobilă, în afara programului de muncă de 8 ore. Ele nu
pot face parte din echipa mobilă.
Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că poliția face parte din aceeași structură. Ei
sunt cei care intervin la apelurile 112 în afara celor 8 ore de muncă la care face referire
doamna Tiba Monica. Ei sunt îndreptățiți, au toate atu-urile să se ducă. Doamnele pot merge
în timpul zilei însoțite de un polițist, dar nu noaptea. Ce e peste programul de 8 ore este în
îndatorirea poliției.
Domnul consilier local Benchea Ioan a propus amânarea proiectului de hotărâre, iar la
următoarea ședință să fie invitați șeful de post și un reprezentant al bisericii.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că propune ca din titulatura lui să fie
eliminată sintagma ”pentru intervenții de urgență”. Pentru că intervențiile de urgență sunt
făcute de organele abilitate de lege. Asistența socială poate merge ca și mediator.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că aceasta este prevederea legală. Titulatura
este luată din lege. La alte UAT-uri s-a emis același tip de hotărâre. La Constanța, la Roman,
dar și în alte comune se denumește ”intervenție de urgență”. Așa prevede legea ”pentru
intervenții de urgență”.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că proiectul este înscris pe ordinea de zi a
consiliului și nu se poate retrage decât cu acordul inițiatorului, care nu se află în ședință.
Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că ar trebui supus votului consiliului
amendamentul doamnei consilier local Iftime Alida Elena pentru eliminarea sintagmei
”pentru intervenții de urgență”.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că legea prevede constituirea unei echipe
mobile pentru ”intervenția de urgență”.
Doamna Miclăuș Ancuța Petronela din cadrul Compartimentului asistență socială a
spus că atunci când a fost la instruire la Tg. Frumos, li s-a spus că din componență pot face
parte și alte persoane.
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Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că sunt 2 compartimente: Asistență socială și
Protecție civilă. Poliție locală nu este în cadrul comunei.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a întrebat pe cele două doamne, care fac parte
din cadrul Compartimentului asistență socială, dacă au idee cine ar putea face parte din
această comisie, dacă legea prevede că face parte un asistent social care coordonează. Se face
apel la sistentul social în cazul în care copii sunt anchetați.
Doamna referent Tiba Monica din cadrul Compartimentului asistență socială a spus că
dânsa nu poate nominaliza pe nimeni.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a spus că, având în vedere că propunerea
pentru amânare a proiectului nu poate fi luată în calcul întrucât inițiatorul nu se află în ședință,
supune spre aprobare punctul nr. 8 pe ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
MOROȘANU ANCA
FELICIA
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 9 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență
familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități
naturale, incendii, accidente precum și alte situații deosebite
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că, analizând criteriile, a observat că
sunt niște termeni care ar trebui specificați. Anume, ce se înțelege prin ”persoane cu venituri
mici”? Ce se înțelege prin persoane marginalizate? Dacă nu se stabilesc clar acești termeni sar putea să fie o avalanță de beneficiari. Sumele sunt mărișoare.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că venit mic ar fi salariul minim pe
economie.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat cine stabilește condițiile.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus că sunt în metodologie.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că e o chestiune pur tehnică de competența
Primăriei și a comisiei.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 9 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
BENCHEA IOAN
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
MOROȘANU ANCA
JITARU IONEL
FELICIA
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a spus că nu se poate susține în forma în care
a fost redactat.
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi:
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Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a persoanelor
juridice care au sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau
alte asemenea sedii pe raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, pentru anul
2019
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că, așa cum prevede și raportul de
specialitate al compartimentului de resort, legea prevede clar care sunt persoanele sau
unitățile care beneficiază de scutire de la plata taxei de salubritate: veteranii de război,
persoanele cu handicap etc. Secretarul nu este de acord cu legalitatea acestui proiect. Dacă
vine Curtea de Conturi îi va imputa secretarului că a avizat de legalitate? În forma actuală a
proiectului, orice persoană juridică poate depune o astfel de declarație. Cum se poate verifica
dacă aceste societăți produc sau nu deșeuri?
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 10 pe
ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri din cadrul Consiliului Local Oţeleni
pentru a face parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii precum și din
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni în anul şcolar 2019 - 2020
Comisia pentru cultură a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că dânsul îl propune pe domnul Gherăescu
Felician Mihai pentru Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a propus pe domnul Benchea I. Robert pentru
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că Ordinul care prevede componența
consiliului de administrație al școlii spune că reprezentantul consiliului local este
viceprimarul. Legea ANI spune că este incompatibilă funcția de viceprimar cu cea de membru
în Consiliul de Administraţie al Şcolii.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea domnului
consilier local Ursache Iosif pentru ca domnul Gherăescu Felician Mihai să fie desemnat
membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii al Şcolii Gimnaziale Oţeleni.
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
BENCHEA IOAN
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
MOROȘANU ANCA
JITARU IONEL
FELICIA
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JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
DIEAC ADRIAN
BENCHEA ROBERT
Domnul consilier local Benchea I. Robert l-a propus pe domnul consilier local Dieac
Adrian ca membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii al Şcolii Gimnaziale
Oţeleni.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea domnului
consilier local Benchea I. Robert pentru ca domnul consilier local Dieac Adrian să fie
desemnat membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii al Şcolii Gimnaziale
Oţeleni.
În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA ROBERT
DIEAC ADRIAN
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
URSACHE IONELA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea domnului
Benchea Ioan care l-a propus pe domnul Benchea I. Robert pentru Consiliul de Administraţie
al Şcolii Gimnaziale Oţeleni.
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
DIEAC ADRIAN
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IONEL
BENCHEA ROBERT
CEZAR IOSIF
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 11 pe
ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 12 pe ordinea de zi
(suplimentat):
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8022 din 25.09.2019 privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Hândrești, număr cadastral 60608, comuna
Oțeleni, jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași”
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar dacă rămâne în inventar.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că terenul este în inventarul public al
comunei, este intabulat definitiv, se predă amplasamentul doar pentru construirea căminului
cultural iar la final se predă ”la cheie”. La finanțare participă și UAT Oțeleni, după cum se
stabilește prin art. 5. La art. 3 racordarea la utlități se asigură de către consiliul local.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat ce înseamnă liber de sarcini.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că să nu fie înscris în cartea funciară ca
având sarcini, să nu fie închiriat, ipotecat etc.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 12 pe
ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 13 pe ordinea de zi:
Probleme curente, întrebări
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus secretarului să-l informeze pe primar, ca în
cazuri precum gripa porcină, să se informeze. Apoi, când se va rezolva problema medicului de
familie.
Secretarul general, Benchea L. Robert a spus că doar domnul Gherăescu poate răspunde la
aceste întrebări, în calitate de viceprimr cu atribuții de primar. În legătură cu pesta porcină, s-a
primit adresă de la A.N.S.V.S.A. iar comuna Oțeleni nu este prinsă în prima rază de acțiune.
Este doar sub observație.
Domnul consilier local Ursache Iosif a întrebat când este gata monumentul de la ”Cruce”.
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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