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. 2363 din 27.04.2020
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.04.2020 ora 08.00, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local
Oțeleni care se defăşoară în sala Căminului cultural Oțeleni.
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
PREZENT
11. CARP IOAN
PREZENT
12. URSACHE IOSIF
PREZENT
La ședință participă 12 din 12 consilieri locali în funcție.
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. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 84 din
21.04.2020.
La ședință participă doamna Filip Anca Ionela, contabil în cadrul Primăriei comunei
Oțeleni.
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
Aprobarea procesului-verbal încheiat în Secretar general,
1.
ședința ordinară din data de 31.03.2020
Benchea Robert
Proiect de hotărâre privind actualizarea, Viceprimar cu
Comisia juridică,
2.
modificarea și completarea Contractului de atribuții de
de disciplină,
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delegare a gestiunii serviciilor publice de primar,
alimentare cu apă și de canalizare nr. Gherăescu
48/2009, prin Actul Adițional nr.36
Felician Mihai

protecţia mediului,
urbanism şi
amenajarea
teritoriului

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 rectificarea
inițială a bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

Comisia juridică,
de disciplină,
protecţia mediului,
urbanism şi
amenajarea
teritoriului

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
executiei bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Oteleni pentru trimestrul I al
anului 2020

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului anual de execuție al bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe
anul 2019

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
metodologiei de realizare a Strategiei de
Dezvoltare Locală durabilă a comunei
Oțeleni

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

8.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea Viceprimar cu

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

3.

4.
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imobilului Teren pășune Hândrești – Bahnă atribuții de
și de aprobare a inventarului domeniului primar,
privat al comunei Oțeleni
Gherăescu
Felician Mihai

activităţi
economicofinanciare,
administrarea
domeniului public
şi privat,
agricultură

Adresa Instituției Prefectului – Județul Iași
nr. 6720/07.04.2020
10. Probleme curente, întrebări
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dorește
retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 3 de pe ordinea de zi întrucât în urma unor
consultări cu alți primari nu prea este de acord cu ceea ce vrea să facă A.D.I.S –ul.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare retragerea de pe ordinea
de zi a proiectului nr. 3 de pe ordinea de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre
aprobare ordinea de zi, modificată.
În urma votului exprimat au rezultat 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
9.
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MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi.
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 31.03.2020
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 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009,
prin Actul Adițional nr.36
Comisia juridică a comunicat aviz favorbil.
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 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
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Secretarul general al unității administrativ-teritoriale, Benchea Robert a spus că punctul
nr. 3 nu mai este pe ordinea de zi, s-a retras.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind rectificarea inițială a bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a întrebat-o pe doamna contabil dacă
virarile de credite bugetare se pot efectua înainte de trimestrul al III-lea al anului bugetar.
Doamna contabil, Filip Anca Ionela a spus că în mod normal nu, dar anul acesta este o
derogare generată de starea de urgență; se pot face rectificări privind virarea dintr-un capitol
într-altul.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Oteleni pentru trimestrul I al anului 2020
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 5 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 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
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CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Oțeleni pe anul 2019
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că are câteva observații. A spus că vrea niște
explicații cu privire la cheltuielile de capital cu privire la investițiile finalizate, valoarea totală
a indicatorilor tehnico-economici aprobați, valoarea contractată, actele adiționale din perioada
derulării contractelor cu valoare, valoarea totală la recepții - cu privire la teren Școală Oțeleni,
gard Școală, garaj Școală Oțeleni, DC 82 Oțeleni-Buhonca și Hândrești-Butea, Crucea
centenară, două podețe pe Pârâul Mare, un podeț în extravilan, aducțiune apă Hândrești
Grădinițe Hândrești și Oțeleni, Dispensar etc. Extrapolăm că în anii anteriori, incercările de
capital din 2016 de când a preluat interimatul domnul Gherăescu nu s-a supus spre aprobare
conturile anuale de execuție ale bugetelor pe anii 2016, 2017 și 2018.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că nu sunt
acte adiționale la toate obiectivele de investiții pe care le-a menționat domnul consilier local
Benchea Ioan.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că a specificat care sunt finalizate!
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că la cele
finalizate nu sunt acte adiționale, altele decât cele inițiale. Nu s-au suplimentat valori la nicio
investiție. Ceea ce a fost în contractul de bază, cu aceea s-a mers la finalizare, pentru tote
investițiile.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat când se inaugurează Crucea centenară.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că recepția
este făcută.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat câți bani s-au alocat pentru Crucea
centenară.
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că 499 de mii.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că, atît câți
au fost aprobați de Ministerul Culturii, toți au fost cheltuiți.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că să-i dea Dumnezeu sănătate domnului
Ivașcu!
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus ca să se facă de acum așa: trimestrial, execuția
bugetară și anual contul de execuție.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că obiectivul
de investiții Oțeleni-Buhonca și Hândrești-Butea nu este finalizat. Se ia în calcul rezilierea
contractului cu PHR Construct. Restul de executat de va scoate la licitație, șanțurile,
marcajele și ce mai sunt. Celelalte obiective sunt în curs de finalizare. Probabil pentru toate
celelalte 3 obiective de pe PNDL 2 se va face o singură recepție, inclusiv apa Hândrești. La
La apa Hândrești s-a rezolvat problema cu alimentarea la energie electrică, săptâmâna aceasta
va fi în probe, urmând ca într-o săptămână-două să se predea investiția.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 6 pe ordinea
de zi.
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În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
4”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IOAN
DIEAC ADRIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IONEL
URSACHE IOSIF
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că la apa
Hândrești nu sunt finanțate prin program apometrele. Fiecare care-și va face contract și-l va
achiziționa. Numai un anumit tip de apometre trebuie montate Flodis, care sunt agreate de
APAVITAL.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare
Locală durabilă a comunei Oțeleni
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că să se aibă în vedere să se prindă și apa
Oțeleni în strategie. E păcat să treacă conducta la 100 de metri de primărie și Oțeleni-ul să nu
aibă apă!
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că, dacă va fi
nevoie, se va retrage comuna Oțeleni din ARSACIS pentru a se face o rețea de apă în
loclitatea Oțeleni. Deocamdată în ARSACIS șansele sunt mai mari de a se obține investiția.
Important este să fie cât mai multe prinse în strategie, că nu se știe ce proiecte vor fi finanțate.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că a lucrat la strategia 2007 – 2013 și știe
despre ce este vorba.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 7 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
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Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului Teren pășune Hândrești – Bahnă și
de aprobare a inventarului domeniului privat al comunei Oțeleni
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că aici este
vorba despre gospodărire apă, o suprafață de teren dezmembrată din trupul mare de pășune.
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 8 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 9 pe ordinea de zi.
Adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 6720/07.04.2020
Domnul secretar general Benchea Robert a spus că, având în vedere că este vorba despre
legalitate, consideră că Hotărârea nr. 21 este legală. Dacă cei de la Prefectură au altă părere,
consideră că interpretarea lor este eronată. A mai avut odată câștig de cauză față de ei. Dacă
dânșii vor să meargă în contencios, n-au decât s-o facă.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi.
Probleme curente, întrebări
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a spus că vrea să știe când se poate întruni
comisia de măsurare a proprietăților. Are 10 ari în livadă și ar vrea să stie dacă mai sunt acolo.
Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a spus că se plătește o taxă
de 50 de lei iar comisia se deplasează la fața locului.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a spus că nu mai înțelege ce mai e acolo. E
vecin cu domnul Carp. Comisia să-i măsoare și să-i spună care este terenul lui. Tot în livadă la
Mănăstioara are 22 ari de pajiște iar domnul Lupu Ioan spune că ar avea în spate la Perju Ioan.
Dar știe că bunicul lui nu a avut niciodată acolo!
Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a spus că trebuie modificat
titlul.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că în ceea ce privește legea petițiilor, a vrut să
se înscrie în audiență la donmul Cezar Iosif și nu a vrut să-l primească.
A mai spus că la un pod de pe raza localității Oțeleni, unde se adună vacile, nu mai sunt
balustradele din fier. Există pericolul ca să cadă o vacă. Balustradele au dispărut de acolo. Din
informațiile pe care le are, barele acelea din fier ar fi ajuns la Cîrcu Florin.
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Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a spus că balustradele
acelea s-au tăiat pentru ca să poată trece combinele. Era distanța prea mică între balustrade și
nu puteau trece combinele.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că acel
segment de drum este prins pentru modernizare la drumurile calamitate.
Cand va fi reabilitat acel drum se vor pune și balustrade.
Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat pe domnul Cezar Iosif când informează
consiliul cu privire la raportul de activitate.
Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a spus că la sfârșitul
mandatului.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că pe strada
Agronomului dar și pe strada Bisericii se deversează apa menajeră în șanțul de la drum.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că pe Pârâul Mare toți cei din vecinătate
deversează apa menajeră în pârâu.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuie
inventariat și intabulat terenul aferent albiei pârâului. După aceea trebuie acționat pentru
decolmatare și îndepărtarea vegetației.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că este afectat pietonalul dintre parc și biserică.
Se circulă cu mașini de tonaj pe aceste pavele și se deteriorează.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că se vor
pune țevile la locul lor.
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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