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Nr. 1013 din 16.02.2018
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 16.02.2018, ora 18.00 în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local
Oțeleni, județul Iași,
Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali în funcție, la ședință participă 7 consilieri
locali după cum urmează:
Nr. Numele și prenumele
PREZENT/ABSENT
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
ABSENT
9.
----------------------VACANT
10. JITARU IOAN
ABSENT
11. MOROȘANU ANCA FELICIA
ABSENT
12. CARP IOAN
ABSENT
13. 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
dispoziția nr. 48 din 16.02.2018 și convocatorul înregistrat la nr. 1006 din 16.02.2018.
Şedinţa este publică.
-

Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii de zi:
Nr.
Conținutul ordinii de zi
Inițiat/Întocmit
crt.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și Primar interimar,
1.
cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2018
Gherăescu Felician
Mihai
Diverse
2.
Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a spus că având în vedere caracterul
extrem de urgent al ședinței, întrucât dacă nu se adoptă în termen Hotărârea privind bugetul,
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mâine fiind ultima zi, altfel comuna va fi penalizată, a considerat că este un caracter deosebit de
urgent și de aceea a convocat ședința de îndată pentru adoptarea acestui proiect.
Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela a supus la vot aprobarea ordinii de zi.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”
abțineri”.
Au votat ”pentru ”
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA

Au votat ”împotrivă”

S-au abținut

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni, pe
anul 2018
Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a spus că depune amendamentul
înregistrat cu nr. 966 din 15.02.2018, pe care l-a prezentat, este la mapă, și că s-a adăugat
prognoza de estimări pe 2019 – 2021.
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că din partea comisiei economice depune un
amendament.
1. la capitolul 66.50.50, subcapiolul 20.01.09 se retrage suma de 26,10 mii lei și sunt distribuiți
astfel:
la 68.06.57 - 15.000 lei, la cap. 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” – lucrări noi – 30.000, iar la investiții Școală Oțeleni – biblioteca școlii –
10.000.
Alte amendamente sau propuneri nu au mai fost.
Domnul consilier local Adrian Dieac a comunicat din partea comisiei economice aviz
favorabil.
Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela a comunicat din partea comisiei juridice aviz
favorabil.
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 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
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Au votat ”pentru ”
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA

Au votat ”împotrivă”

S-au abținut

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela a supus la vot amendamentul propus de către
domnul consilier local Dieac Adrian.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA

Au votat ”împotrivă”

S-au abținut

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela a supus la vot întregul proiect.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA

Au votat ”împotrivă”

S-au abținut

Doamna președintă de ședință, Ursache Ionela a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi.
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Diverse
Domnul consilier local Benchea Robert a solicitat primarului interimar să facă public în toată
comuna, pentru cei care n-au votat bugetul și s-au retras, și a investițiilor care trebuie să se facă
în toată comuna, trebuie făcut public că nu a trecut public bugetul în prima ședință ordinară. O
mare parte din buget anul acesta se duce la Hândrești și ei (consilierii din Hândrești) n-au nicio
responsabilitate. Domnul Carp zice că nu i s-a desfundat ulița, dar pe de altă parte nu votează
bugetul!
Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuie consemnat în
procesul-verbal, consilierii care s-au împotrivit adoptării bugetului, nici n-au venit cu
amendamente, nici n-au argumentat, au fost împotrivă pur și simplu pentru că nu le-a aprobat
liderul de partid! Ba mai mult, în hotărârile care privesc buna administrare a patrimoniului public
și privat al comunei, care s-au împotrivit, să fie nominalizați cei care au fost împotrivă, întrucât
vor fi acționați în Contencios. Pe perioada mandatului și a atribuțiilor deținute ca primar
interimar are obligația bunei administrări a domeniului public și privat al comunei Oțeleni, să se
realizeze și venituri, să se valorifice toate bunurile comunei.
A fi consilier local înseamnă că ai drepturi dar ai și obligații.
Dacă au pretenția ca viceprimarii să stea 24/24 în exercițiul funcțiunii, aceeași îndatorire o au și
consilierii locali, ca demnitari!
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că având în vedere că având în vedere că a
mai și crescut indemnizația, la 855 lei (brut), se reflectă în activitatea pe care ei o desfășoară
suma aceea plătită din bani publici? Au responsabilitate! Este necesar să se inițieze un proiect de
hotărâre prin care acordarea acestei inemnizații să fie justificată prin activitate dovedită.
A întrebat pe secretar dacă Comisia de cultură a adus aviz.
Domnul consilier cu atribuții de secretar de comună, Benchea L. Robert a confirmat că s-au
adus.
Domnul consilier local Benchea Robert a spus că ședințele trebuie desfășurate în sala de
ședință. S-a stabilit în Regulament că în sala de ședință se țin ședințele! sub sancționarea a nu li
se dea banii!
Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă au făcut abateri de la
Regulament, să se facă procedura să nu li se dea banii.
Alte discuții nu au mai fost.
Doamna președinte 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
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