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. 2213 din 31.03.2020
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.03.2020 ora 14.00, 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. 73 din 25
martie 2020.
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 28.02.2020
Benchea Robert
Proiect de hotărâre privind actualizarea Viceprimar cu
Comisia juridică, de
2.
componenței comisiei de avizare a atribuții de
disciplină, protecţia
cererilor privind organizarea adunărilor primar,
mediului, urbanism
publice
Gherăescu
şi amenajarea
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3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pentru beneficiarii dreptului la ajutor
social, acordat în baza legii 416/2001 în
anul 2020

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării imobilului Teren terasă în
fața blocului cu 8 apartamente II, în
suprafață totală de 198 m.p, aflat în
inventarul domeniului privat al comunei
Oțeleni
Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării
imobilului
Teren
”Vânătoare”, în suprafață totală de 8754
m.p, aflat în inventarul domeniului privat
al comunei Oțeleni

5.

6.

Felician Mihai
Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai
Viceprimar cu
atribuții de
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

Proiect de hotărâre privind aprobarea Viceprimar cu
inventarului bunurilor care aparțin atribuții de
domeniului privat al comunei Oțeleni
primar,
Gherăescu
Felician Mihai

teritoriului
Comisia pentru
activităţi socialculturale, culte,
învăţământ, sănătate,
familie, muncă şi
protecţie socială,
activităţi sportive şi
agrement
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 juridică, de
disciplină, protecţia
mediului, urbanism
şi amenajarea
teritoriului

Proiect de hotărâre privind revocarea Viceprimar cu
articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local atribuții de
Oțeleni nr. 2 din 27.01.2020
primar,
Gherăescu
Felician Mihai
Proiect de hotărâre privind revocarea Viceprimar cu
8.
Hotărârii nr. 9 din 27.01.2020 și a atribuții de
Hotărârii nr. 10.27.01.2020
primar,
Gherăescu
Felician Mihai
Raport
anual
al
primarului
privind
starea
Viceprimar cu
9.
economică, socială și de mediu a comunei atribuții de
Oțeleni
primar,
Gherăescu
Felician Mihai
10. Adresa Instituției Prefectului Județului Iași
nr. 5810/24.03.2020
11 Adresa Instituției Prefectului Județului Iași
nr. 1979/20.03.2020
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dorește
suplimentarea ordinii de zi cu punctul:
12. Diverse
7.
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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 consilier local, Benchea Robert a intervenit și a spus că nu participă la vot la
punctul nr. 4 de pe ordinea de zi întrucât are un interes personal.
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 28.02.2020
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 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1
”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
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiei de avizare a cererilor privind
organizarea adunărilor publice
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea
de zi:
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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. 3 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza legii 416/2001 în anul 2020
Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel 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
MOROȘANU ANCA
FELICIA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului Teren terasă în fața
blocului cu 8 apartamente II, în suprafață totală de 198 m.p, aflat în inventarul domeniului
privat al comunei Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe ordinea
de zi:
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În urma votului exprimat au rezultat 6 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
URSACHE IONELA
Domnul consilier local, Benchea Robert nu a participat la vot.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului Teren ”Vânătoare”, în
suprafață totală de 8754 m.p, aflat în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni
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 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1
”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
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
privat al comunei Oțeleni
Comisia economică a comunicat aviz favorabil.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus spre aprobare punctul nr. 6 pe ordinea
de zi:
În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1
”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
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BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
CARP IOAN
JITARU IOAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local Oțeleni
nr. 2 din 27.01.2020
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
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 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
URSACHE IONELA
BENCHEA ROBERT
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 9 din 27.01.2020 și a Hotărârii nr.
10.27.01.2020
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
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 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
URSACHE IONELA
BENCHEA ROBERT
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 9 pe ordinea de zi:
Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei
Oțeleni
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt ceva
date scrise, nu are rost să le mai citească dânsul acum. Dacă sunt neclarități, stă la dispoziție
cu răspunsuri.
Discuții nu au fost.
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Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi:
Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 5810/24.03.2020
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a fost la
mapă.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de zi:
Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 1979/20.03.2020
Discuții nu au fost.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că ar trebui
să se treacă la punctul 12. Diverse.
S-au înscris următorii:
1. Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai;
2. Domnul consilier local, Benchea Ioan.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, având în
vedere evoluția situației privind epidemia de Coronavirus în România, în special la Suceava,
trebuie luate măsuri și fiecare pe cât posibil să izoleze persoanele cu alte afecțiuni și
persoanele vârstnice. Ar trebui ca pe sectoare, consilierii locali să informeze populația că nu
este de glumă. Trebuie ajutate persoanele vârstnice pentru cumpărături. Trebuie făcută o listă
cu numerele de telefon ale persoanelor de conducere din cadrul Primăriei comunei Oțeleni și
publicată.
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că ar trebui să se meargă cu poliția,
cu un megafon și să se facă o informare. Dacă se merge la poarta cetățeanului, acesta poate
crede că are cineva ceva cu el.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că ar trebui
activat din nou comitetul local pentru situații de urgență și luate niste măsuri mai drastice
decât cele de la nivel național. Ar trebui evitat contactul cu persoanele vulnerabile. La
populația îmbătrânită din Oțeleni este riscul ca peste 30% să fie răpuși de acest virus.
Domnul consilier local, Jitaru Ioan a întrebat dacă stau la izolare cei care trebuie să stea.
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că dânsa cunoaște persoane care nu
stau chiar deloc, deși ar trebui să stea în izolare! Nu-i verifică nimeni de la poliție?
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă are
cunoștință, să pună mâna pe telefon și să spună!
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că știe și domnul viceprimar care e
situația, nu trebuie să-i spună ea.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că să nu se
joace nimeni, nu este o pâră! Faptul că s-a sunat este o faptă bună, nu este o pâră! ”Toți ne
protejăm, dar să nu se stea în pasivitate, să se întoarcă cu spatele că nu mă interesează!”
Cei care văd un străin care se deplasează aiurea să sune la poliție, că vine și îl legitimeză! O
verificare nu e nimic rău!
Domnul consilier local Cezar Iosif a spus că angajații primăriei au văzut persoane care nu
respectă izolarea și ies dimineața pentru treburi personale. Oricât le-ar spune, nu înțeleg!
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că cei care au
venit din afară și-au respectat izolarea, mare parte au ieșit că le-a expirat perioada de izolare.
Sunt serii care ies și merg în control la medicul de familie, poliția are evidență cu toți; vin
informări pe adresele de email ale primăriei cu situații centralizate. Acestea se țin sub control.
Dar la nivel local, dacă se știe, unii pot folosi și ”cărarea”. Populația să fie mai ageră decât
autoritățile, să-i localizeze pe cei vizați.
Doamna consilier local, Ursache Ionela a spus că este un avantaj faptul că nu este nicio
persoană infestată la nivel local. Trebuie păstrat avantajul acesta!
Pagina 7 din 8

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, cu cât se
vor păstra regulile și cu cât se vor proteja mai bine, cu atât se va trece mai bine peste această
situație!
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a întrebat ce program are poliția în perioada
aceasta?
Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că până la ora 4.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că până la ora
4 dar au întărit patrulele în perioada aceasta, fiind stare de urgență, oricând se poate apela 112.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că n-ar trebui să sancționeze o femeie
care merge să-și ia o pâine. Sunt tineri care umblă prin sat. Dacă ar sancționa pe vreo 2-3
dintre ei și s-ar duce vestea, s-ar cuminți!
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai l-a întrebat pe
secretar dacă se poate convoca C.L.S.U. pentru a doua zi pentru a se lua măsuri speciale.
Domnul secretar general al unității administrativ teritoriale, Benchea Robert a spus că
Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a întrunit o dată, s-a adoptat și o hotărâre de
comitet local pentru situații de urgență.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că mai demult.
Domnul secretar general al unității administrativ teritoriale, Benchea Robert a spus că
după prima hotărâre C.L.S.U. au fost adoptate ordonanțele militare la nivel național care au
stabilit măsuri. De fiecare dată, după aceste reglementări, viceprimarul cu atribuții de primar
Gherăescu Felician Mihai a emis dispoziții și a desemnat persoane responsabile din cadrul
aparatului de specialitate, s-au luat măsuri cu privire la monitorizarea persoanelor aflate în
izolare, cu persoanele de peste 65 de ani.
Domnul consilier local, Benchea Ioan a întrebat dacă sunt testați și confirmți pozitiv din
comuna Oțeleni.
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu este
niciun test făcut în comuna Oțeleni, probabil nici medicul de familie nu are astfel de teste. La
spitale doar medicii și cadrele medicale, dacă beneficiază de teste.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că numărul de cazuri din România este
mult mai mare decât cel raportat oficial. N-au fost testați pentru că nu sunt teste.
Domnul consilier local, Benchea Ioan a cerut să se insiste la poliție să patruleze!
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 Robert
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