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. 9598 din 28.11.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.11.2019 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
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. 285 din 22
noiembrie 2019.
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 31.10.2019
Benchea Robert
Proiect de hotărâre privind aprobarea Viceprimar cu
Comisia pentru
2.
Regulamentului de organizare şi funcţionare atribuții de
activităţi socialal Serviciului Voluntar pentru Situaţii de primar,
culturale, culte,
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Urgenţă

Gherăescu
Felician Mihai

3.

Proiect de hotărâre privind înființarea Viceprimar cu
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de atribuții de
Urgenţă al comunei Oțeleni
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a componenței Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al
comunei Oțeleni

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

5.

Proiect de hotărâre privind încetarea
contractului
de
concesiune
nr.
4102/17.04.2019 pentru trupul de pășune
comunală Bahnă aflată în domeniul privat al
comunei Oțeleni

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

6.

Proiect de hotărâre privind rectificarea a
patra a bugetului de venituri şi cheltuieli al
U.A.T. Comuna Oţeleni pe trimestrul IV
2019

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

7.

Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimar cu
preşedintelui de şedinţă pentru lunile: atribuții de
decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

8.

Proiect de hotărâre privind organizarea Viceprimar cu
sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în atribuții de
anul 2019
primar,
Gherăescu
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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 juridică,
de disciplină,
protecţia
mediului,
urbanism şi
amenajarea
teritoriului
Comisia pentru
activităţi
economicofinanciare,
administrarea
domeniului public
şi privat,
agricultură.
Comisia juridică,
de disciplină,
protecţia
mediului,
urbanism şi
amenajarea
teritoriului
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ,

Felician Mihai

sănătate, familie,
muncă şi protecţie
socială, activităţi
sportive şi
agrement

Probleme curente, întrebări
9.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dorește
suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 9517 din 26.11.2019 privind
modificarea unor poziții din inventarul domeniului privat al Comunei Oțeleni pentru silozurile
de suprafață situate în incinta Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, comuna Oțeleni.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că la numărul
10 pe ordinea de zi urmează Probleme curente, întrebări.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre
aprobare suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre nr. 9517 din 26.11.2019.
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
JITARU IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre
aprobare 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, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 31.10.2019
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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 11 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că a votat împotrvă că s-a menționat
că și-a turnat șanțuri pe domeniul public.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Alte 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 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, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Oțeleni
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că serviciul este înființat.
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Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că este înființat prin HCL nr. 33 din
27.10.2005. În HCL-ul respectiv au fost nominalizate persoane care nu mai fac parte din
aparatul Primăriei comunei Oțeleni. Prin Ordinul 75/2019 s-a impus respectarea cerințelor
legale privind îndeplinirea criteriilor de performanță ale serviciului.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că reînființare, actualizare sună mai bine.
Înființare. Practic, el există.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a întrebat dacă domnul consilier local
Benchea Ioan face amendament pentru modificare din înființare în reânființare.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că reactualizare ar fi mai bun. Deci face
amendament pentru reactualizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență.
Se constată totodată că este necesară eliminarea art. 9 din proiect, prin care se abroga HCL nr.
33 din 27.10.2005, hotărâre care rămâne în vigoare și își produce efectele.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul făcut de
către domnul consilier local Benchea Ioan pentru schimbarea termenului de înființare în
reactualizare.
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, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 3 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
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MOROȘANU ANCA
FELICIA
Au urmat discuții cu privire la rămânerea în vigoare a HCL nr. 33 din 27.10.2005 de înființare
a serviciului.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că proiectul trebuia să fie dat spre avizare și
comisia juridică.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că proiectul a fost dat spre avizare
comisiei de cultură pentru că are competență pentru protecția socială. Comisia juridică are
competență pentru disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, deci nu
este competentă pentru situațiile de urgență. La următoarea constituire a comisiilor de
specialitate ale consiliului local ar trebui introdus și domeniul situațiilor de urgență.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a componenței Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Oțeleni
Comisia de cultură a comunicat aviz nefavorabil.
Alte 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 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 4 ”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 4102/17.04.2019
pentru trupul de pășune comunală Bahnă aflată în domeniul privat al comunei Oțeleni
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian 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
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
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URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea a patra a bugetului de venituri şi cheltuieli al
U.A.T. Comuna Oţeleni pe trimestrul IV 2019
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Alte 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 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, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: decembrie 2019,
ianuarie și februarie 2020
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Jitaru Ionel a luat cuvântul și a spus că o propune pe doamna
consilier local Iftime Alida Elena ca președinte de ședință.
Domnul consilier local Ursache Iosif a luat cuvântul și a spus că îl propune pe domnul
Gherăescu Felician Mihai ca președinte de ședință.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea domnului
consilier local Jitaru Ionel.
În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
CARP IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Pagina 7 din 10

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea domnului
consilier local Ursache Iosif.
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 6 ”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
MOROȘANU ANCA
FELICIA
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF

Au votat ”împotrivă”
GHERĂESCU
FELICIAN MIHAI

S-au abținut
IFTIME ALIDA
ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA

Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 7 pe ordinea
de zi.
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
JITARU IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind organizarea sărbătorilor de iarnă în comuna Oțeleni, în anul
2019
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil dar cu observații.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat-o pe doamna Iftime Alida câți
copii sunt la școală.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a comunicat că sunt 305 elevi.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că suma este foarte mare.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că banii sunt
pentru toate sărbătorile de iarnă din comună, nu numai pentru pachete. După ce se vor
achiziționa produsele și serviciile culturale se va putea prezenta o situație privind cuantumul
cheltuielilor pe fiecare eveniment. La acest moment nu se poate anticipa cu exactitate.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că și-ar dori ca produsele pentru
copii să fie de calitate, să nu fie cele mai ieftine.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian 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
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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, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 9 pe ordinea de
zi(suplimentat):
Proiect de hotărâre nr. 9517 din 26.11.2019 privind modificarea unor poziții din inventarul
domeniului privat al Comunei Oțeleni pentru silozurile de suprafață situate în incinta
Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, comuna Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în
hotărârea anterioară a fost menționat anul dobândirii 2019 și nu s-au putut intabula silozurile
întrucât trebuie prezentată autorizația de construire, ceea ce Primăria nu am construit. Așa sau preluat de la fostul C.A.P. Pentru a se putea concesiona ele trebuie să fie intabulate.
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 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
JITARU IOAN
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
URSACHE IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi:
Probleme curente, întrebări
S-au înscris la cuvânt următorii:
Benchea Ioan, Dieac Adrian, Gherăescu Felician Mihai, Jitaru Ioan, Iftime Alida Elena.
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar când se iau măsuri cu punerea
în legalitate a comisiilor de specialitate ale consiliului ca să funcționeze conform legislației.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că aceste comisii sunt cele aprobate
după alegerile locale din 2016, după constituirea consiliului local.
Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că în anul 2016 s-au aprobat comisiile
în forma actuală.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se pot face
modificări, dacă sunt inițiative.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în legătură
cu buna administrare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Oțeleni.
Este reticiență din partea unor consilieri pentru a pune umărul pentru a valorifica patrimoniul.
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Anul acesta s-au încasat 9000 lei pentru pășunea Bahnă. La Complexul Zootehnic s-au încasat
peste 10.000 lei de la diverși chiriași. Se încasează la bugetul local, nu la primar în buzunar!
Ba mai mult, s-a asigurat paza la Complex prin închirierea acestor bunuri. Paznicii de la
Agroiulia păzesc întrega suprafață a Complexului, să nu se fure, să nu se vandalizeze. Va
trebui o mai mare deschidere din partea consilierilor pentru buna administrare a domeniului
public și privat al comunei Oțeleni.
Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus că propune ca la cadourile care se fac de
sărbători copiilor de la Școala Gimnazială 50% să fie achiziționate fructe.
Domnul consilier local Jitaru Ioan a spus că sunt cetățeni care sunt la strada principală și
nu sunt racordați la apă.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în proiect
au fost 290 cămine de montat și s-a dus cu domnul Lupu Ioan la pas prin tot satul și unii
oameni au spus că nu vor să tragă apă, că au. Unde nu s-a vrut nu s-a montat acolo. Unde s-a
vrut, s-a montat cămin cu 2 branșamente la două proprietăți învecinate. Rețeaua va fi dată
către APAVITAL iar contractele vor fi încheiate de către fiecare consumator cu
APAVITAL. Nimeni nu va fi împiedicat să se racordeze la apă. Vor putea ulterior să se
branșeze și cei care au branșament făcut dar și cei care nu au branșament făcut.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a transmis invitație consiliului local la
evenimentele organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie la Hândrești în cadrul slujbei
religioase iar la Oțeleni la 12.30 la Căminul cultural.
Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că trebie informați cetățenii din Hândrești
că nu rămâne nimeni fără apă. Sunt unii nelămuriți.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt
conducte pe fiecare stradă. Vor putea toți să se branșeze.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că îi face propunerea domnului
viceprimar cu atribuții de primar, să îl angajeze pe domnul consilier local Benchea I. Robert
ca purtător de cuvânt.
Alte discuții nu au 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 L. Robert
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