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.3062 din 29.05.2018
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.05.2018 ora 08.00 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local
care se defăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Local Oțeleni.
Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali în funcție, la ședință participă 12
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
PREZENT
9.
--------------------------VACANT
10. JITARU IOAN
PREZENT
11. MOROȘANU ANCA FELICIA
PREZENT
12. CARP IOAN
PREZENT
13. URSACHE IOSIF
PREZENT
-

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. (1) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
dispoziția nr. 108 din 23.05.2018 și convocatorul înregistrat la nr. 2941 din 23.05.2018.
Şedinţa este publică.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii
de zi:
Nr.
Conținutul ordinii de zi
crt.
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară
1.
2.

3.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei
Oțeleni, județul Iași
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Oțeleni, pe trimestrul II 2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării
proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate "Înființare
sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni,
judeţul Iaşi”

Inițiat/Întocmit
Secretarul comunei
Benchea Robert
Viceprimar cu atribuții
de primar, Gherăescu
Felician Mihai
Viceprimar cu atribuții
de primar,
Gherăescu Felician Mihai
Viceprimar cu atribuții
de primar,
Gherăescu Felician Mihai
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5.

6.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă Viceprimar cu atribuții
pentru lunile: iunie, iulie și august 2018
de primar,
Gherăescu Felician Mihai
Diverse

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a spus la vot aprobarea ordinii de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 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
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
CARP IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că vrea să facă o precizare. În
Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, la art. 3 spune că un funcționar public
trebuie să fie imparțial, obiectiv, transparent, și să procedeze în mod legal. În procesul verbal
încheiat în ședința anterioară din 27.04.2018 nu a fost consemnat faptul că a fost făcută
instabilă mintal de către primarul interimar, că i s-a cerut expertiză psihiatrică și să-i vină
asistența socială acasă. Nu știe cât de legal a procedat secretarul. A zis că va face și o plângere
în acest sens. Au fost de față atâtea persoane dar și între ”patru ochi” a fost amenințată de
către domnul primar interimar.
Domnul consilier local Benchea I. Robert a intervenit și a spus că dânsul nu a auzit așa
ceva!
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că nici nu s-a așteptat ca acesta să
audă.
Domnul consilier local Benchea Ioan i-a cerut președintelui de ședință Jitaru Ionel să
întocmească o listă cu ordinea înscrierii la cuvânt și aceasta să se respecte.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că nu este normal ca domnul consilier local
Benchea I. Robert să intervină peste persoana care este înscrisă la cuvânt.
Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că a cerut permisiunea de la domnul
președinte de ședință.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că dreptul la replică se acordă de către
președintele de ședință, respectând rândul.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a
spus că recunoaște că i-a spus doamnei consilier local Moroșanu Anca Felicia că are nevoie
de o expertiză psihiatrică, își menține asta și îi comunică că nu se comportă așa într-o ședință
publică. I-a spus doamnei Moroșanu că este instabilă în continuare, prin felul în care
intervine.
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că îi respectă autoritatea dacă ar
proceda la fel ca primarul interimar, nu știe cum s-ar comporta acesta.
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Domnul consilier local Benchea I. Robert a cerut președintelui să ia poziție, în caz contrar
acesta va părăsi ședința.
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că a încheiat ce a avut de zis.
Domnul secretar Benchea L. Robert a intervenit și i-a comunicat doamnei consilier local,
Moroșanu Anca Felicia că este înregistrarea audio de la ședința trecută, ea poate fi ascultată și
se poate completa procesul-verbal, dacă se identifică cele reclamate.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt și
înregistrările video și dacă se dorește, se pot publica pe site-ul Primăriei.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că nu e cazul, ci doar să fie consemnat tot ce se
discută în ședință.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că ar fi bine
să vadă și lumea de pe stradă cine sunt consilierii, nu sunt ”zmei” unii doar în sala de ședințe!
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că vrea să sublinieze că domnul
viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai este agresiv.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat cuvântul doamnei consilier local Iftime
Alida Elena.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a intervenit și a spus că dacă tot se reascultă
înregistrarea, să se consemneze și faptul că domnul consilier local Ursache Iosif a făcut
afirmația că doamna Iftime Alida Elena ar fi făcut din Școală - pușcărie, dumnealui fost om de
ordine, deci ordinea la școală înseamnă ”pușcărie”.
Domnul consilier local Ursache Iosif a întrebat când a făcut dânsul afirmația aceasta.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a răspuns că în ședința anterioară.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că în cazul dânsului, la conflictul cu domnul
consilier local Benchea I. Robert, s-au menționat cuvintele lui în procesul-verbal.
Domnul secretar Benchea L. Robert i-a răspuns domnul consilier local Benchea Ioan că la
cazul respectiv, domnul consilier local Benchea I. Robert i-a cerut să se menționeze expres în
procesul-verbal jignirile aduse.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 vot
”abținere”.
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
URSACHE IOSIF
BENCHEA IOAN
JITARU IOAN
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că poate fi o scăpare, e omenește, deși el nu
crede.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al comunei Oțeleni, județul Iași
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că depune și
un amendament la acest proiect, cu unele completări la omisiunile care au fost constatate. El
crede că s-a făcut actualizarea cu respectarea legii și că acasta este forma finală a proiectului.
S-a înscris la cuvânt domnul consilier local Benchea Ioan.
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Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar dacă în ziua anterioară exista
amendamentul.
Domnul secretar Benchea L. Robert i-a răspuns domnul consilier local Benchea Ioan că
amendamentu a fost depus înainte de ședință.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că e bine că s-a propus modificarea
Regulamentului de orgaizare și funcționare a Consiliului Local Oțeleni, unde ea se pune în
acord cu ultimele modificări ale legislației în materie de administrație publică locală. Dar se
constată că noul regulament modificat conține mai multe greșeli materiale, unele prevederi au
fost scoase din conținut, s-a strecurat și o eroare materială cu privire la numerotarea
articolelor, fiind omis articolul 15, s-a trecut direct la articolul 16 din anexă. De precizat, că
au fost eliminate prevederile alin. (7) din art 31 din vechiul regulament, mai bine zis din
regulamentul aflat în vigoare. De ce la art 19 și la alin. (1)- (7) este prevăzută strict locația,
zilele și orele unde pot avea loc ședințele pe comisii iar în noul regulament nu apare nici
măcar locul unde pot avea loc ședințele Consiliului Local Oțeleni?
Domnul secretar Benchea L. Robert a răspuns domnul consilier local Benchea Ioan că în
amendament a fot introdus alin. (7) cu locația.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că este necesară modificarea art. 55 alin. 3: o
ședință ordinară și una pe comisii, pentru a putea beneficia de indemnizația maximă de 10%.
De asemena, în art 65 alin. (2) teza a doua a dispărut prevederea: viceprimarul poate fi în
același timp și consilier și se propune să se introducă în noul regulament ”pe timpul exercitării
atribuțiilor de viceprimar, acesta nu-și pierde calitatea de consilier local”, în ideea că în caz de
revocare sau schimbare din funcția de viceprimar, acesta să poată reveni în rândul
consilierilor locali.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că în Legea
215 este destul declar situația viceprimarului.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că la art 78 alin. (2) trebuie să se menționeze că
indemnizația este de 10 % și nu 5% cât s-a trecut în proiect.
Domnul secretar Benchea L. Robert a răspuns domnul consilier local Benchea Ioan că este
trecut 5% pentru ședința ordinară. 10% înseamnă cele două ședințe cumulate: ordinara +
ședința pe comisie.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că, cu privire la răspunderea aleșilor locali, sunt
binevenite prevederile de la art 98 – 99. Au fost introduse precizări exprese cu privire la
răspunderea președintalui de ședință, la răspunderea funcționarilor publici și a personalului de
specialitate al UAT Oțeleni. Cam acestea au fost observațiile menționate și în procesul-verbal
al ședinței. În urma celor discutate proiectul a primit aviz nefavorabil, cu propunerea de
retrimitere la inițiator și pentru remedierea erorilor materiale care s-au strecurat, completarea
celor propuse, în prima ședință se va propune.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că el propune amânarea pentru următoarea
ședință ordinară.
Domnul secretar Benchea L. Robert a luat cuvântul și a spus că la regulamentul care se
află în vigoare, adoptat în data de 19 decembria 2016 prin Hotărârea nr. 54, s-au strecurat
următoarele erori și lipsuri: art. 11 alin. (8) – cu privire la majoritatea prevăzută la alin. (6).
La art. 26. alin. (4) lipsește. La art. 39 alin. (5) se face referire la primăria ”orașului”. E de
văzut dacă Oțeleniul este oraș. La art. 42 alin. (2) iarăși primăria ”orașului”. Secretarul îl
invită pe domnul consilier local Benchea Ioan să identifice în vechiul regulament art. 117.
Este curios dacă la ședința din 2016, la erorile materiale strecurate în regulamentul trecut,
domnul consilier local Benchea Ioan a avut o prezență așa activă ca în ședința actuală.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că dacă stă bine și se gândește cine a semnat
proiectul de hotărâre?
Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că au fost erori și în regulamentul trecut și că
puteau fi îndreptate, dar se pare că domnul consilier local Benchea Ioan nu a fost atât de
activ ca în ședința actuală! Dacă Oțeleni este oraș, nu e nicio problemă!
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Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că inițiatorul proiectului de data trecută a fost
domnul Gherăescu Felician Mihai. A continuat și a spus că problema o constituie și totala
lipsă de încredere. Aici s-a ajuns. De aceea s-a ajuns la situații dintr-astea. Este în al patrulea
mandat, dar ca acesta nu a mai avut.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că, oricum
actuala conducere este plus-valoare față de fosta conducere! Sunt mulți răi în partid (PSDdiști), dar sunt mai mulți buni decât la liberali în partid.
Alte discuții nu au mai fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot propunerea domnului consilier
local Benchea Ioan de amânare a proiectului de hotărâre.
În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și 1
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
MOROȘANU ANCA
GHERĂESCU
IFTIME ALIDA ELENA
FELICIA
FELICIAN MIHAI
BENCHEA IOAN
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
CARP IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot amendamentul adus de către
domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai la proiectul de hotărâre
în dezbatere.
În urma votului exprimat s-au centralizat 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
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot întregul proiect de hotărâre.
În urma votului exprimat s-au centralizat 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
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Oțeleni, pe trimestrul II 2018
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a lut cuvântul și a
spus că, în urma consultărilor pe care le-a avut dânsul în cadrul Compartimentului financiarcontabil, banii care sunt la investiții, pe toate capitolele, s-au strâns pentru achitarea
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buldoexcavatorului până la decontarea de la AFIR, ca să nu se mai facă credit și alte
cheltuieli, pentru achiziționarea buldoexcavatorului. Au fost și mici rectificăriși pentru buna
funcționare a Primăriei. Dacă sunt întrebări punctuale, poate chema contabilul să răspundă pe
fiecare cont în parte.
Domnul consilier local Benchea Ioan a cerut ca în expunerea de motive și în raportul de
specialitate să se explice în cuvinte care sunt modificările care se fac, dacă se iau bani de la un
capitol și se duc la alt capitol. Consilierii nu stăpânesc chestiunile pur tehnice. Domnul
viceprimar cu atribuții de primar tot cere rectificări de buget, a avut și în ședința anterioară,
execuția bugetară pe trimestrul I 2018 nu a fost prezentată, execuția bugetară pe trimestrele
anului 2017 nu a fost prezentată, a cerut de mai multe ori, s-a menționat și în procesul-verbal.
Domnul consilier local Benchea I. Robert a intervenit și a spus că deocamdată se lucrează
la execuțiile bugetare din 2013 – 2014 – 2015 și că mai durează.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că se
lucrează. Perioada aceasta este o misiune de audit intern în Primărie și se pregătesc
documentațiile de pe 2013 – 2015, la ultimele rapoarte de la Curtea de Conturi. Fostul
contabil ar fi trebuit să dea socoteală pentru rapoartele astea, cu ilegalitățile făcute.
Domnul consilier local Benchea Ioan a cerut secretarului să modifice formulările, că s-au
schimbat termenii, din aparat de specialitate al Primarului în aparat de specialitate al UAT
Oțeleni. La art. 49 alin. (7) din Lege 273/2006 zice că virarile de credite bugetare, in
conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului
bugetar.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă
UAT-ul nu respectă legea, nu aprobă Finanțele! Direcția de Finanțe Publice nu aprobă nicio
plată fără respectarea prealabilă a legii.
Domnul consilier local Benchea I. Robert a solicitat președintelui de ședință să limiteze
intervenția, altfel va părăsi ședința.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a spus domnului consilier local Benchea Ioan
că atunci când era primar domnul Aiojoaei, venea cu lista cu cheltuieli și scria că 825
milioane ”și alte cheltuieli”. Alt cont cu 225 milioane, și consilierii aprobau. Când se cereau
explicații nu era niciuna.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că asta e sarcina opoziției. Se consemnează în
procesul-verbal.
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au mai fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot proiectul de hotărâre.
În urma votului exprimat s-au centralizat 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
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de
fezabilitate "Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi”
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că are experianța anilor anteriori când s-au mai
făcut studii de fezabilitate, s-au plătit vreo 300 milioane, banii s-au dus pe apa sâmbetei,
comuna n-are apă, și-așa mai departe.
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că știe un
proiect de actualitate de genul acesta: domnul Aiojoaei a făcut contract și Studiu de
fezabilitate fără a avea o bază, pregătit pentru PNDR. Domnul viceprimar cu atribuții de
primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că ar fi fost în stare chiar să-i mute inclusiv
mormântul domnului consilier local Benchea Ioan, făcut anticipat, ca să poată obține punctaj,
fiindcă fostul primar nu și-a pus mintea la contribuție, la ce se angajează comuna să plătească
75.000 lei pentru SF, ca să-și facă Aiojoaei străzi asfaltate pe la poartă, pe la Florin Manghiuc
prin poartă?
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că să răspundă, răspunderea este individuală!
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai i-a spus că era
primarul lor atuncea și că ”să-și ia apă în gură” și să nu-i mai dea drumul până la terminarea
ședinței!
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că în
legăură cu acest SF pentru gaz, mai multe primării vor să demareze acest proiect. Este un
început. Cine nu încearcă nu prinde. Va fi și un program de finanțare pe aducțiune gaz, dacă
va mai fi PSD-ul la butoane în România. Valoarea SF-ului este, ca discuție de principiu,
60.000 lei pentru ambele sate, Oțeleni și Hîndrești. Nu are nimic de ascuns, nu face fratele lui
și nici cumătrul lui proiectarea!
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot proiectul de hotărâre nr. 4.
În urma votului exprimat s-au centralizat 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
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că cei care
s-au abținut să nu-i vadă vreodată cu vreo cerere la operatorul de gaz!
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia l-a întrebat dacă crede că va moșteni
scaunul acesta. Sau va veni la Felimar să facă cerere?
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a răspuns
economic îmi dă Dumnezeu, o să vă chinui viața, să știți.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: iunie, iulie și
august 2018
Domnul consilier local Cezar Iosif a intervenit și a spus că dânsul îl propune pe domnul
consilier local Benchea I. Robert.
Alte propuneri nu au fost.
Domnul consilier local Benchea Ioan a intervenit și a spus că domnul consilier local
Benchea I. Robert nu poate fi desemnat președinte de ședință, întrucât în mandatul actual a
avut deja 2 (două) desemnări ca președinte de ședință, iar conform OG. 35/202 un consilier
local nu poate conduce lucrările consiliului de mai mult de două ori.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot propunerea domnului consilier
local Cezar Iosif.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
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IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
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 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
CARP IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi:
Diverse
S-a înscris la cuvânt domnul consilier local Benchea Ioan.
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe domnul viceprimar cu atribuții de
primar, Gherăescu Felician Mihai, care este stadiul inventarierii terenurilor, pe raza comunei,
conform Legii nr. 165/2015, de ce nu s-a continuat acțiunea începută, iar la finalul acesteia
OAT Oțeleni să primească cei 6 lei /hectar subvenție de la stat.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că domnul
consilier Benchea Ioan vorbește de două lucruri diferite. La Legea 165 a fost o măsurătoare, a
avut un contract domnul Aiojoaei cu domnul Toea unde trebuie plătit 1,2 miliarde lei, a fost
prețul cel mai mare din județ, nu a fost dusă la îndeplinire, s-a schimbat directorul de la OCPI,
a fost dusă la îndeplinire și domnul Toea vrea miliardul. Jumătate din bani îi vor fi plătiți, nare decât să-l dea în judecată.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că a văzut în Ziarul de Iași că Prefectul a
nominalizat comunele care au finalizat, și comuna Oțeleni nu era pe listă.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că este
finalizat, 165-ul a fost o identificare făcută ”din birou”. Au vrut să scoată în evidență
rezervele pe care le au UAT-urile în administrare.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că Prefectura a spus că se poate merge și până
la blocarea conturilor, ca să se termine odată cu această situație.
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
Secretar,
Benchea L. Robert
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