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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

 

Nr.997 din 16.02.2018 

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi, 16.02.2018, ora 15.00  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 11 

consilieri locali după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI PREZENT 

2. IFTIME ALIDA  ELENA ABSENT 

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. 47 din 09.02.2018 și convocatorul înregistrat la  nr. 835 din 09.02.2018. 

Şedinţa este publică. 

Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a spus că doamna consilier local 

Iftime Alida Elena întârzie la ședință, că a fost la Inspectorat. Domnul primar interimar 

Gherăescu Felician Mihai dat citire ordinii de zi: 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară p. Secretarul comunei 

Benchea Robert 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2018 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile: martie, aprilie și mai 2018 

 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

comunei Oțeleni a imobilului ”Teren moară Oțeleni” 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 
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5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea executării de  

lucrări de reconstrucție baraj, drum perimetral și construcții 

anexe la iaz comunal Oțeleni,  aflat în proprietatea publică a 

Comunei Oțeleni, județul Iași  și completarea contractului de 

concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între Consiliul Local 

Oțeleni și Tiba L. Romel 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea a patru clădiri 

(grajduri) situate în incinta fostului sediu Complex zootehnic 

din satul Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate 

privată a comunei Oţeleni 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Diverse  

 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că suplimentează ordinea de 

zi cu două proiecte: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 958 din 15.02.2018 privind aprobarea 

modului de plată a redevenței pentru cabinetele medicale din cadrul Dispensarului Uman 

Oțeleni și PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 961 din 15.02.2018 privind aprobarea încheierii 

unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că a mai fost o astfel de 

hotărâre  anul trecut, a fost încadrat un jurist, între timp a plecat, acum trebuie să se sigure 

reprezentare juridică în instanță. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot suplimentarea ordinii de zi 

cu proiectele propuse de către domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat s-aucentralizat 6 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA  JITARU IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că proiectele suplimentate nu îndeplinesc 

condițiile prevăzute de lege pentru a fi introduse, discutate și probate ca și hotărâre de consiliu 

local. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot ordinea de zi: 

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0” 

abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

BENCHEA IOAN   

JITARU IOAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

CARP IOAN   
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URSACHE  IOSIF   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a intervenit și a spus că în discuția legată 

de dumul de la Bîra, că domnul primar interimar ar fi spus că drumul e ”ca și făcut” și că de 

ce nu s-a consemnat în procesul- verbal. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că el nu a spus că e ”ca și 

făcut”! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că la punctul ”Diverse” primarul ar 

fi spus despre domnul Constantin Romel că e ”alcoolist notoriu” și că nu s-a consemnat în 

procesul-verbal. 

Domnul consilier cu atribuții de secretar, Benchea L. Robert  a spus că este înregistrarea 

și că dacă se dorește, se poate consulta pentru a se adeveri cele spuse.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu s-a consemnat în procesul-verbal anterior 

că domnul consilier local Benchea I. Robert a intervenit peste domnul consilier local Benchea 

Ioan care era înscris la cuvânt. 

”Pe dânsul, în cuvântul meu, nu l-am interpelat cu nume și prenume, eram într-o discuție, 

într-un dialog cu domnul primar Gherăescu Felician Mihai, dânsul a intervenit, ne având 

drept la replică sau replică la replică.” 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 1 pe ordinea de 

zi: 

Aprobarea procesului-verbal 

În urma votului exprimat s-au  centralizat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1” 

abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

BENCHEA IOAN   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 2  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Oțeleni, pe anul 2018 

La discuții s-au  înscris următorii consilieri locali:  

1. dl. Dieac Adrian,  

2. dna. Moroșanu Anca Felicia 

3. dl. Benchea Ioan 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că în urma ședinței comisiei economice din 

cadrul Consiliului local are câteva amendamente de făcut la buget. 

1. la capitolul 66.50.50, subcapiolul 20.01.09 pleacă 26,10 mii lei și sunt distribuiți astfel: 

la 68.06.57  - 15.000 lei, la 67 Cultură- religie – 10.000 lei, la 67.02.51 – 1,1 mii lei. 

De asemeni, se retrage de la 10.02.06 – suma de 40.000 lei și va fi repartizată la capitolul 6 

”modernizare drumuri”.  
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Domnul consilier cu atribuții de secretar de comună, Benchea L. Robert l-a întrebat pe 

primar de amendamentele depuse alături de proiect, că a depus inițial un amendament și că a 

revenit ulterior cu alt amendament.  

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a confirmat. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a intervenit și a spus că în urma ședinței pe comisie în 

care au invitat-o pe doamna contabilă, în urma propunerilor făcute de către consilierii din 

cadrul comisiei economice, ea nu a acceptat să fie modificate, a plecat să aducă niște dovezi 

legate de o ordonanță și nu s-a mai întors! A plecat acasă. Doamna contabil a lăsat comisia să 

o aștepte, și ea a plecat acasă. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că problema tichetelor de 

vacanță este interpretabilă. Dacă vor fi obligatorii tichetele de vacanță, la hotărârea din luna 

iunie, dacă comuna va primi sumele reținute ca urmare a excedentului din 2016, se va bugeta 

în iunie.  

Domnul consilier local Dieac Adrian  a intervenit și a spus că este o ordonanță în acest sens 

care nu specifică obligativitate (OUG 46). 

Domnul consilier local Benchea I Robert  a spus că să se dispună de banii respectivi doar 

dacă vor fi în buget, dacă nu, nu.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a cerut primarului să o cheme pe doamna 

contabil să-i explice de ce este o sumă atât de mare la cultură și în ce constă. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a intervenit și a spus că doamna contabil a plecat. A 

continuat și a spus că salarizarea referentului și a bibliotecarului este de 850 milioane. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că vede la capitolul 67.02.10 – 

cheltuieli de personal: 94,80. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că este salarizarea pentru 

două persoane pentru tot anul. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că dacă a fost rectificat a rămas 87. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că în forma finală este 87,4. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că este un amendament în partea a 2 a a 

proiectului. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că este în amendamentul 

depus ultima oară, în forma finală. 

Domul consilier local Jitaru Ioan a spus că salariul consilierului primarului și salariul 

șoferului, împreună fac un miliard și ceva pe an, acolo nu sunt discuții? 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că sunt la alt capitol. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că până la aprobarea bugetului, l-a rugat pe 

primar să se ocupe de ce au vorbit în comisie 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a cerut secretarului să prezinte până la următoarea 

ședință de consiliu local Hotărârea de consiliu local din 2017 privind aprobarea contului de 

execuție bugetară pe anul 2016. A continuat și i-a spus primarului că-l obligă legea ca 

semestrial, trimestrial să prezinte un raport, mai ales pe chestiuni de bani, o scurtă informare.. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că i-a cerut contabilei să-i 

listeze execuția bugetară pentru 2017 pentru a fi clar pentru toată lumea că dânsul nu trăiește 

de pe contul comunei Oțeleni. A continuat și a spus că nici 3 lefe de primar nu l-ar îndupleca 

să mai facă munca aceasta de primar cu plăcere, o face pentru că s-a angajat la proiectul 

acesta împreună cu partenerii săi și că încearcă să o scoată la liman, cum e omenește și că vrea 

să plece cu fruntea sus, chiar dacă are reclamații făcute..  

Domnul consilier local Benchea I Robert  a spus că propune să se limiteze luările de poziție. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că s-a pus de acord cu 

contabila să se asigure investițiile prioritare: cofinanțare la toate cele 4 PNDL-uri, 

funcționalitate - pentru salarii și dacă mai rămâne, celelalte promisiuni, gen: sala de festivități 

și dispensarul de la Hândrești, săptămâna aceasta a ieșit și autorizația de construcție, se 

demarează procedura de achiziție și se speră ca până în august să fie aproape de finalizare. 
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că la anexa nr. 3 este prevăzut 

finalizare gard exterior școală Hândrești. A întrebat la ce face referire.  

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că ar fi de finalizat un capăt 

sau porțile. Mai este o continuare în spatele terenului de fotbal de la Școala Oțeleni. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a întrebat dacă mai sunt alte discuții. 

Domnul consilier cu atribuții de secretar de comună, Benchea L. Robert l-a întrebat pe 

primar dacă retrage primul amendament, cel cu nr. 833 din 09.02.2018 și dacă păstrează  

amendamentul depus în ziua ședinței, cel cu nr. 966 din 15.02.2018. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că da, rămâne valabil cel cu 

forma finală. A continuat și a spus că acest amendament conține prognoza pentru anii 2019 – 

2021. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot amendamentul domnului 

primar interimar, înregistrat cu nr. 966 din 15.02.2018. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot amendamentul domnului 

consilier local Dieac Adrian. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

Domnul consilier cu atribuții de secretar de comună, Benchea L. Robert i-a solicitat 

domnului consilier local Dieac Adrian să aducă amendamentul redactat (scris).  

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot întregul proiect, cu cele două 

amendamente incluse. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 
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CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 3  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: martie, 

aprilie și mai 2018 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a intervenit și a dat citire unei adrese primită de la 

Instituția Prefectului. 

Conform acestei adrese au fost constatate niște nereguli la controlul de legalitate pentru 

hotărârea nr. 121 din 15 decembrie 2017 când a fost aleasă președinte de ședință doamna 

Ursache Ionela. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat-o pe doamna consilier local Ursache Ionela 

dacă ocupă postul de președinte de ședință legal sau ilegal. 

Domnul consilier cu atribuții de secretar de comună, Benchea L. Robert  a spus că a 

vorbit la Prefectură și că domnul Traian Dominte a cerut ca Hotărârea nr 121 să fie semnată 

de către noul președinte de ședință: doamna Ursache Ionela și nu domnul Cear Iosif. În 

legătură cu transparența decizională procedura a fost respectată, proiectele au fost afișate cu 

30 de zile înainte, au fost anunțurile publicate și că va trimite către Instituția Prefectului 

dovada în sensul acesta. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a întrebat care sunt propunerile pentru 

președintele de ședință pt următoarele 3 luni. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că dânsul îl propune pe domnul viceprimar 

Gherăescu Felician Mihai. 
Domnul consilier local Dieac Adrian l-a propus pe domnul Jitaru Ionel. 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a spus că-l propune pe domnul viceprimar Gherăescu 

Felician Mihai. 
Alte propuneri nu au fost. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot propunerea domnului 

consilier local Benchea Ioan. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

BENCHEA IOAN  GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

JITARU IOAN  DIEAC  

ADRIAN 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 JITARU IONEL 

CARP IOAN  CEZAR IOSIF 

URSACHE  IOSIF  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot propunerea domnului 

consilier local Dieac Adrian. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 



7 
 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot propunerea domnului 

consilier local Ursache Iosif. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 6voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

BENCHEA IOAN GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

 

JITARU IOAN DIEAC  

ADRIAN 

 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

JITARU IONEL  

CARP IOAN CEZAR IOSIF  

URSACHE  IOSIF BENCHEA ROBERT  

 URSACHE IONELA  

 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot întregul proiect, cu 

amendamentul inclus. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 4  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei Oțeleni a imobilului 

”Teren moară Oțeleni” 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că domnul consilier local 

Benchea Ioan a cerut mai multe informații și s-au  pus la mapă. A cerut totodată consilierilor 

să-l pună în legalitate pe proprietarul construcției. 

Domnul consilier cu atribuții de secretar de comună, Benchea L. Robert  a spus că n-are 

nicio treabă, că terenul respectiv este pentru includerea în domeniul privat al comunei al 

acelui teren, iar scopul acestui proiect îl constituie buna inventariere a bunurilor comunei. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu-și permite ca să-i acorde votul întrucât 

dacă mai bine de 20 de ani a eludat prevederile legale, să răspundă! ”Este cale legală, să 

atace Hotărârea de consiliu local în Contencios, iar dacă instanța ne va obliga să emitem 

actul administrativ, asta e!” A continuat și a spus că el nu răspunde pentru ce au făcut alții 

înaintea lui. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot proiectul. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN  BENCHEA IOAN 
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MIHAI 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea executării de  lucrări de reconstrucție baraj, 

drum perimetral și construcții anexe la iaz comunal Oțeleni,  aflat în proprietatea publică a 

Comunei Oțeleni, județul Iași  și completarea contractului de concesiune nr. 15 din 

08.01.2003 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Tiba L. Romel 

Domnul consilier local Benchea I Robert a cerut secretarului să fie menționat nominal votul 

consilierilor, 

Domnul consilier local Jitaru Ioan  a spus că este pentru a 18- a oară cînd este propus acest 

proiect. Consilierii liberali au depus de 5 ori proiectul cu validarea următorului consilier local 

și nu s-a votat, deci că nici ei nu pot vota!  

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot proiectul. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

URSACHE  IOSIF   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 6  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind concesionarea a patru clădiri (grajduri) situate în incinta 

fostului sediu Complex zootehnic din satul Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, 

proprietate privată a comunei Oţeleni 
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că au început să vină cereri 

pentru concesionare din partea proprietarilor de animale. Dacă se dorește înaintarea unui 

amendament pentru a avea prioritate proprietarii de animale, ca să fie o prioritate  pentru o 

viitoare concesionare, el ar vrea să scape de povara aceasta, că nu este Complexul dânsului. 

Alții au avut o implicare mult mai mare cu privire la Complex. 

A continuat și a prezentat cererile primite de la niște fermieri, de la domnul Ursache 

Gheorghe din satul Hândrești și de la domul Ursache Constantin Alexandru. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că au mai fost lăsați cetățeni cu oi în 

incinta Complexului și au lăsat mizerie. L-a întrebat pe primar cine ar trebui să facă curățenie. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că el ar trebui să meargă și că 

o invită și pe doamna Moroșanu! Că dacă tot are drepturi mai are și obligații!  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a propus primarului să facă o cerere la 

Județ să se facă un referendum în legătură cu Complexul, pentru a vedea ce vrea comunitatea. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a răspuns că oricum ce s-ar vrea, 

consilierii liberali ar fi împotrivă. 
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Domnul consilier local Benchea Robert   a intervenit și a spus că în urmă cu 2 săptămâni 

când s-a mers la Hândrești la consultări cu cetățenii, a fost și domnul Jitaru Ionel și domnul 

Carp Ioan și că majoritatea oamenilor au cerut să concesioneze sau închirieze un spațiu în 

cadrul Complexului, că nu toată lumea dispune de bani pentru cumpărare. Sunt oameni 

interesați să concesioneze nu numai din Hândești ci și din Oțeleni! 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a răspuns că la proiectul de 

aducțiune apă pentru Hândrești pentru amplasarea stației de pompare este necesar un teren. A 

prins bine că a existat spațiul din incinta Complexului și că Primăria a fost proprietar. Pentru 

selectarea gunoiului a prins bine că a existat locul acela pentru depozitare temporară. Nu este 

o idee bună vânzarea întregului Complex. O bună variantă ar fi administrarea și concesionarea 

individuală. 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a spus că dacă au fost consultați cei din Hândeești, de 

ce nu au fost consultați și cei din Oțeleni? 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că a completat și a spus că a  stat de vorbă și 

cu locuitori din satul Oțeleni, dar a fost întrerupt. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că s-a spus la consultările de la 

Hândrești că trebuie făcut ceva pentru oamenii din Oțeleni și Hândrești și nu pentru 2-3 

oameni. L-a întrebat pe domnul primar de ce nu caută un investitor pentru crearea unor locuri 

de muncă. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a răspuns că unde să-i aducă pe 

investitori, să vadă că cioara de pe gardul poliției este cioara comunei Oțeleni? O adunătură 

de consilieri locali împreună cu dânsul nu reușesc să se pună de acord!  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că vrea un proiect pentru oameni, că 

dacă oamenii o duc mai bine și comuna ar sta mai bine. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a răspuns că domnul Frunză Dănuț 

de la Hândrești era interesat să aducă un investitor - pe ”Peneș Curcanul”, să facă o fermă de 

curcani la Complex. Au văzut ”situația” și că cu există consens politic să se facă ceva. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a intervenit și a spus că în urmă cu câteva zile s-a 

întâlnit în fața primăriei cu domnul Ștefan (cumnatul domnului Carp). A spus că și el (Ștefan) 

a fost interesat să-l cumpere ultima dată când l-a scos domnul Aiojoaei la vânzare. Și a zis că 

domnul Aiojoaei i-a cerut 280.000 euro! Deși în primărie, pe hârtii, Complexul era 230.000 

de euro! Domnul consilier local Benchea Robert a cerut consilierilor să deducă dânșii de unde 

diferența asta! 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că dacă ar fi un investitor mare interesat să 

vină, consilierii ar fi de acord  să-l concesioneze tot pe 49 de ani! Domnul consilier local 

Dieac Adrian  a spus că dacă tot se vrea să se vândă, el o invită pe doamna consilier local 

Moroșanu să inițieze dânsa un proiect de hotărâre pentru ședința următoare pentru vânzarea 

Complexului! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că așteaptă să-i dea replica 

domnului Dieac la ”Diverse”. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot proiectul. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 
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URSACHE IONELA   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire proiectului nr 7 pe ordinea de zi 

(suplimentat)  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 958 din 15.02.2018 privind aprobarea modului de plată a 

redevenței pentru cabinetele medicale din cadrul Dispensarului Uman Oțeleni  

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că au fost solicitări de la 

medici pentru a-și putea eșalona plățile. Înainte plăteau anticipat, în primul trimestru. Acum 

se dorește plata trimestrială. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că dânsul propune amânarea pentru următorea 

ședință ordinară întrucât nu implică urgență și nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege 

pentru a fi aprobate. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că implică, pentru că mai 

trebuie plătite și taxe și impozitele și că mai trebuie și valorificate bunurile din patrimoniu, nu 

numai păzite! Ar trebui implicare constructivă pentru valorificarea inventarului, că este și 

măsură venită de la Curtea de Conturi pentru realizarea inventarierii. A spus că la preluarea 

interimatului a primit două ștampile și o cheie. El nu vrea să facă așa cu următorul primar, 

când lasă mandatul și că vrea să lase ceva în urmă. A spus că nu era treaba lui să dea 

răspunsuri la rapoartele Curții de Conturi din 2012 și 2015.  

Alte discuții nu au mai fost. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot propunerea domnului 

consilier local Benchea Ioan pentru amânare. 

În urma votului exprimat s-au  centralizat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

BENCHEA IOAN  GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

JITARU IOAN  DIEAC  

ADRIAN 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 JITARU IONEL 

CARP IOAN  CEZAR IOSIF 

URSACHE  IOSIF  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot proiectul. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire proiectului nr. 8 pe ordinea de 

zi (suplimentat)  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 961 din 15.02.2018 privind aprobarea încheierii unui 

contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură. 
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Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că a avut in precedent, a fost un cetățean de la 

Comarna, a stat 4 luni, a primit salariu din bugetul local. I-a spus primarului că are consilier 

personal. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că domnul consilier personal 

se ocupă de fondul funciar. În domeniul juridic trebuie un jurist. 

A continuat și a spus că nu se va mai scoate la concurs postul de consilier juridic, pentru că nu 

vine cineva să lucreze la Oțeleni, vin doar să profite, să intre ca funcționari și să plece. 

La următoarea modificare propune chiar scoaterea din organigramă a postului de consilier 

juridic. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot proiectul. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au  abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC  

ADRIAN 

 JITARU IOAN 

JITARU IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT  URSACHE  IOSIF 

URSACHE IONELA   

 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  a dat citire proiectului nr. 9 pe ordinea de 

zi: Diverse. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a dat citire unei adrese primită de la 

doi consilieri locali Carp Ioan și Jitaru Ioan. 

A spus că la rectificarea bugetară din iunie vor  fi incluse niște podețe. Vor veni și Apele 

Române să decolmateze pârâul de la iazul comunal. 

A continuat și a dat citre unei adrese primită de la Departamentul pentru Luptă Anti Fraudă. 

Prin această adresa Primăria este supusă contolului cu privire la proiectul Reabilitare cămin 

cultural din Oțeleni.  

A continua și a spus că lucrurile nu au fost făcute atât de corect pe cât au spus unii. Faptul că 

fostul primar și-a construit pensiune în același timp cu același constructor  de la Cămin, aici 

problema poate fi mare. S-au  cheltuit 20-30 mii lei plus vreo 50 de drumuri la Iași pentru a 

duce la îndeplinire recepția finală la Căminul Cultural.  

El a preluat proiectul aprobat în forma aceasta, cu drumul Oțeleni-Buhonca și Hândrești (Satu 

Nou) și a fost contestat la el acasă (la depozit), dar se puteau prinde la finanțare și podețele, ca 

acum sunt probleme și podețele nu au fost incluse în proiect! 

 Comuna beneficiază de proiecte finanțate în valoare de 2-3 milioane de euro. Banii sunt doar 

contractați deocamdată! Dar totul ține de buna desfășurare a activității și a constructorilor.  

Va fi nevoie de hotărâri de consiliu pentru aceste proiecte, acolo unde vor fi necesități. Are 

nevoie de buna-credință a Consiliului Local. 

Intenționează pe POR axa 10 să depună un proiect pentru Școala Oțeleni, reabilitare sau 

construcție nouă. Punctajul din păcate e cam mic. Măsura este orientată pe abandon școlar. 

Școala actuală este ea cosmetizată pe din-afară, dar pe dinauntru ”tot o babă bătrână e”! 

Dacă ar fi soluții pentru finanțare, el ar fi pentru demolare și construit o școală nouă! 

Domnul consilier local Jitaru Ioan  a spus că ”dacă ar fi pentru ce..!” ”La Hândrești 

scândura era putredă și-au ieșit de-acolo totuși oameni!” 
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Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că a fost o propunere a 

domnului Aiojoaei care a contractat un studiu de fezabilitate, nu a fost eligibilitate la depunere 

pe fonduri europene, s-a stabilit punctajul la 50 de puncte  iar comuna nu a avut punctaj.  

Ca și angajament s-a prins o bugetare multianuală pentru procedura de achiziție proiectare și 

licitare și, de va fi nevoie, prin îndatorare se vor duce la îndeplinire drumurile acestea pentru a 

nu se pierde studiul de fezabilitate actual pentru care s-au  dat bani. Comuna Butea, pentru o 

împotrivire de genul acesta a intrat în litigiu și înloc să plătească 1,5 miliarde a plătit vreo 7!  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  l-a întrebat pe domnul viceprimar interimar 

Cezar Iosif ce program are la Primărie. A spus că l-a sunat într-o zi și nu a putut fi contactat.    

Domnul viceprimar interimar Cezar Iosif  a spus că era la o interventie de deszăpezire și 

nu avea semnal. Dar dacă ar fi avut numărul ei, ar fi sunat-o. 

Domnul consilier local Jitaru Ioan  a luat cuvântul și a spus că trăiește în Oțeleni de aproape 

40 de ani, a lucrat la școală și la primărie. A spus că se cunoaște cu toată lumea din sat. Felul 

cum se duce lupta politică lui nu-i place și că de azi înainte nu va mai lua niciun cuvânt. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  l-a întrebat dacă vrea să-și dea 

demisia. 

Domnul consilier local Jitaru Ioan  a răspuns că nu, dar că va vedea el pân la urmă! Mulți i-

au fost colegi, elevi sau prieteni. Nu vrea să-și strice relațiile cu lumea pentru politică. Nu 

vrea să ajungă în conflict cu nimeni. În lupta aceasta politică el nu vrea să se bage. Nu are 

treabă cu nimeni.  

Domnul consilier local Benchea Robert  a luat cuvântul și a cerut primarului să  se ocupe de 

repararea canalelor de scurgere a apei din centrul Oțeleni-ului. Nu mai contează cine și cum 

le-a făcut! Ele au fost făcute, dar calitatea nu a fost una să asigure durata. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai   a spus că e în studiu o soluție cu o 

rigolă betonată să preia apa, cu pavele până-n asfalt. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că la punctul  Diverse sunt mult mai activi 

consilierii. Ține să reamintească consilierilor că în buget erau prinși bani pentru 

buldoexcavator, de care unii spuneau că au nevoie să-i deszăpezească, era nevoie de o sală de 

festivități la Hândrești care era prinsă în buget, era cuprinsă în buget și aducțiunea de apă pe 

Hândrești, era cuprinsă și modernizarea dispensarului din Oțeleni, erau bani în buget și pentru 

construirea unui dispensar în Hândrești, dar dacă consilierii se cred așa buni și vor creșterea 

nivelului de trai în comună, de ce unii consilieri au votat împotriva bugetului?! Împotriva unor 

acțiuni care sunt pentru bunăstarea tuturor și a  celor care i-au votat. 

Domnul consilier local Carp Ioan  a răspuns că motivul este pentru consilierul pe care nu l-

au votat. 

Domnul viceprimar interimar Cezar Iosif  a spus că pentru orgoliul că nu s-a votat un om 

trebuie să sufere o comună întreagă? 

Doamna consilier local Moroșanu Anca  a spus (ca replică domnului Dieac Adrian) că dacă 

ar fi considerați ca și consilieri și ei, și nu ar ține cont numai de dânșii, de ceea ce vor, dacă li 

s-ar fi cerut acordul pentru licitarea clădirii de la Complex, n-ar fi fost o problemă. A spus că 

are copii și că nu vrea să-i vadă că se dușmănesc. Dacă ar fi fost consultați și dânșii la buget, 

ar fi știut să participe.  

În ceea ce privește inițierea unui proiect de hotărâre pentru vinderea Complexului, a spus că 

dânsa nu se simte capabilă să facă lucrul acesta. Dacă domnul primar interimar a inițiat un 

proiect cu concesionarea, probabil dânsul are mijloacele necesare să caute.  

 Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că a primit pe email de la 

domnul Ionel Chiriță (lider PNL) proiectul Codului Administrativ. Conform noului Cod, în 

ceea ce privește bunurile de patrimoniu, doar vânzarea-cumpărarea va mai avea nevoie de 2/3 

din numărul de voturi necesar. Restul, vor trece cu majoritatea simplă. 

Domnul consilier local Jitaru Ioan   a spus că atâta timp cât este PSD-ul la putere așa va fi, 

dar el va căde și legea va reveni la normal. 



13 
 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai  i-a spus domnului consilier local 

Jitaru Ioan că de unde atâta liberalism la dânsul, că a fost comunist până-n măduva oaselor! 

Alte discuții nu au mai fost. 

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela  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 

URSACHE IONELA 

Pentru secretarul comunei, 

Benchea L. Robert 


