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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

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

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

 

Nr. 3173 din 06.06.2018 

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi, 06.06.2018, ora 08.00  în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local 

Oțeleni, județul Iași,  

Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali, la ședință participă 7 consilieri locali după 

cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

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 ABSENT 

9. JITARU IOAN ABSENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

11. CARP IOAN ABSENT 

12. URSACHE  IOSIF ABSENT 

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. (4) din din Legea 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin 

convocatorul înregistrat la  nr. 3166 din 05.06.2018. Şedinţa este publică. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a declarat ședința deschisă. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii de 

zi: 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit 

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

Benchea L. Robert 

2. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului 

public al comunei Oțeleni a unui buldoexcavator 

 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui tocător de 

vegetație pentru braț de buldoexcavator 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al  comunei Oţeleni pe trimestrul II 2018 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 
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 Mihai 

5.  Probleme curente, întrebări  

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot  aprobarea ordinii de zi: 

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

”abținere”. 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert s-a înscris la cuvânt. 

A spus că vede că în timpul ședințelor au loc discuții care nu-și au locul și care nu țin de ședința 

de consiliu local și e gălăgie foarte mare. A rugat să nu se dea curs unor solicitări de modificare a 

proceselor verbale anterioare.  

Domnul secretar, Benchea L. Robert  a intervenit și a spus că, în conformitate cu art. 42 din 

Legea nr. 215/2001, consilierii pot contesta conținutul procesului-verbal și pot cere menționarea 

exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a intervenit și a spus că aceasta doar dacă au fost 

făcute înainte de încheierea ședinței. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert  a spus că respectivii consilieri care iau cuvântul în 

ședință trebuie să fie înscriși la cuvânt, dreptul la replică trebuie acordat tot de președintele de 

ședință. A fost o ședință în care i s-a dat cuvântul doamnei consilier local Iftime Alida și a 

intervenit doamna Moroșanu Anca Felicia și domnul primar interimar. Nu știu dacă secretarul 

este obligat să facă stenogramă pentru toate discuțiile în afara dezbaterilor ordinii de zi. Cine se 

înscrie la cuvânt, se consemnează cele spuse și atât. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a spus că unele solicitări pe care le-a făcut 

doamna consilier Moroșanu el nu le-a auzit. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot  punctul nr. 1 pe ordinea de zi: 

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

”abținere”. 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 2  pe ordinea de zi: 
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Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Oțeleni a 

unui buldoexcavator 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că 

buldoexcavatorul care este în fața primăriei s-a introdus în domeniul public pentru că așa cer cei 

de la AFIR, trebuie să fie în domeniul public pentru a putea fi finanțat și va fi folosit doar pentru 

domeniul public. Este exact ca la Căminul Cultural, nu poate fi închiriat la persoanele fizice, nu 

se pot efectua lucrări pe la persoane private, nu se pot săpa adăpături la vaci. Probabil va fi 

folosit, dacă va fi implementat proiectul de gaz, pentru săpături pentru conducta de gaz. 

Activități vor fi pentru el. E un utilaj nou, Se speră să se încadreze un mecanic pentru el, ar fi 

potrivit domnul Costel Ionescu pentru a opera pe buldoexcavator, pentru proiectul de 

deszăpezire, că aceasta a fost destinația buldoexcavatorului. Câți bani ia de la Gospodărire 

Comunală, cât e salariul, cam tot acolo se va situa. Nu va afecta bugetul dacă îl va angaja și va 

trebui cret un post în organigramă. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert  a spus că postul respectiv va fi scos la concurs și orice 

persoană îl va putea ocupa, acel post nu este ”dedicat”. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că postul nu 

este ”dedicat”, omul este interesat, dar la concurs poate să vină și altcineva mai bun sau mai rău. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că titlul proiectului ”includerea în 

inventarul domeniului public al comunei Oțeleni a unui buldoexcavator” este imprecis și că 

trebuia specificată denumirea lui. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuia 

completat  ”a unui buldoexcavator JCB 3CX” 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că exact a ceea ce s-a achiziționat deja. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a revenit și a spus că 

în proiect au fost caracteristici specifice. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert  a spus că în titlu se identifică generic ”buldoexcavator” 

și că nu poate fi menționată seria de caroserie a buldoexcavatorului în titlul hotărârii.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că proiectul nu 

putea fi făcut pentru o firmă anume. 

Doamna consilier local Dieac Adrian  a spus că în inventar sunt specificate exact. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot  punctul nr. 2 pe ordinea de zi: 

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

”abținere”. 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 3  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui tocător de vegetație pentru braț de 

buldoexcavator 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că pentru 

tocătorul acesta bani nu erau prevăzuți în buget și nu era cuprins pe lista de investiții. 
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că el s-a decis 

să-și plătească amenda pe care i-a pus-o Aiojoaei, și de banii aceia măcar să știe că se face ceva, 

să se achiziționeze tocătorul de vegetație. Este un utilaj care taie vegetația pe marginea 

drumurilor. A vrut să-l prindă în programul de finanțare cu buldoexcavatorul dar nu îi ajungeau 

banii. A fost o limită la 67.000 euro. Nici furci pentru paleți nu are la cupa din față, toate aceste 

dotări sunt extra opțiuni la obiectiv. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot  punctul nr. 3 pe ordinea de zi: 

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

”abținere”. 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 4  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  comunei Oţeleni 

pe trimestrul II 2018. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că este 

prevăzută suma pentru tocătorul de vegetație, prins pe lista de investiții și banii care nu au fost 

prinși. Altfel nu se poate face plata. În propunerea de introducere în inventar a 

buldoexcavatorului sunt trecute și specificațiile tehnice. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că vede în proiect și tranșa a doua de plată 

pentru obiectivul de investiții: modernizare și asfaltare drum comunal. S-au primit banii pentru 

drumul asfaltat? 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că s-au și plătit 

banii pentru șanțuri. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a întrebat dacă s-au apucat de treabă. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuiau să 

se apuce de treabă. Este profund dezamăgit de constructorul acesta, merge foarte greu, nu a fost 

ales de către dânsul. Vin la licitație tot felul de arici care nu pot duce la îndeplinire o investiție, 

deocamdată aceasta este legislația în România și nu prea se pote face mare lucru. Ei sunt 

acoperiți de contract. El a insistat și a făcut multe eforturi pe lângă ei.  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a întrebat dacă la Hîndrești e pe toată suprafața. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a confirmat, a spus că 

a fost cu proiectantul și cu dirigintele de șantier și au spus că ar trebui lăsate podețele care sunt 

bune, să nu fie scoase iar din cantitățile de beton să mai rămână să se mai facă câteva podețe. 

Aceasta este singura soluție. Dacă nu sunt bani la bugetul local, se încearcă găsirea unor soluții 

alternative. Cantitățile de beton care vor rămâne din unele zone unde nu vor interveni modificări, 

vor putea fi folosite pentru podețe în alte părți. Partea e la cimitir până în drumul județean, nu 

erau prevăzute șanțuri betonate, ci doar șanțuri de pământ, și-aici vine foarte multă apă de pe 

”Dealul viei”, a reușit să obțină o dispoziție de șantier să mai aloce betonare de șanț. Pe Arinoasa 

erau prevăzute rigole de beton. Acolo este spațiu unde să se ducă apa. Acolo vor rămâne șanțuri 

de pământ și va fi alocat șanțul betonat dincoace. 
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Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a supus la vot  punctul nr. 4 pe ordinea de zi: 

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

”abținere”. 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 5  pe ordinea de zi: 

Probleme curente, întrebări. 

S-a înscris la cuvânt domnul președinte de ședință Benchea I. Robert. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a spus că, referitor la regulamentul 

consiliului local, la art. 100 alin. (1), ”Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: 

a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de 

şedinţă; e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; f) 

retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) 

d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, 

prin hotărâre.” Prin urmare, propune ca la următoarele ședințe de consiliu local, dacă este cazul, 

să folosească art 100 din Regulamentul consiliului local. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert  a spus că îl poate aplica oricând. Regulamentul este în 

vigoare. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a spus că la alin. (1) punctul e) și f) 

”retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe” Ca să se retragă indemnizația unor 

colegi trebuie să se facă un proiect de hotărâre. Cere sprijinul comisiei juridice să inițieze un 

proiect de hotărâre, ca atunci când mai sunt episoade ca în ședința anterioară, să poată lua măsuri 

și să poată fi sancționați totodată. Toți au avut ședințe pe comisii, au avut timp să dezbată, să 

facă. Nu se face circ aici. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că legea prevede că orice consilier să-și 

exprima punctul de vedere în ședința de consiliu. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert a spus că la ordinea de zi. Au ședințe pe 

comisii, pot face, pot să se exprime prin amendamente, timpul este limitat. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea I. Robert 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 

BENCHEA I. ROBERT 

Secretarul comunei, 

Benchea L. Robert 


