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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: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 6380 din 28.09.2018 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 28.09.2018 ora 14.00  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. 

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 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. 179 din 24.09.2018 și convocatorul înregistrat la  nr. 6245 din 24.09.2018. 

Şedinţa este publică. 

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 Robert 

2. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului 

privat al Comunei Oțeleni a aparatului medical tip ecograf 

model Siemens Acuson X300 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului S.C. 

Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) având ca asociat unic 

Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea capitalului social prin 

aport în natură reprezentând bunul mobil Buldoexcavator marca 

FERMEC aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

privat al Comunei Oțeleni și schimbarea administratorului S.C. 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 
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Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) SRL 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor 

religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile 

proprietate publică a comunei Oțeleni 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind ”rugămintea”adresată consilierilor 

P.S.D. de a ”valida” mandatul de consilier local al d-lui Tache 

Petre Alin 

Consilier local, 

Benchea Ioan 

6. Probleme curente, întrebări  

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a întrebat dacă mai sunt propuneri legate de 

ordinea de zi. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că ține să îi 

informeze pe consilieri că el i-a invitat în ședință pe reprezentanții cultelor religioase 

reprezentative pe raza comunei Oțeleni, pentru a dezbate și de a pune întrebări directe pentru 

a lămuri unele aspecte cu privire la intrarea în legalitate a cimitirelor. Preoții au statut de 

invitați și vor avea dreptul la cuvânt. 

În ședință sunt prezenți următorii invitați: 

1. Pr. Isidor Gheorghieș – Paroh al Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni; 

2. Pr. Chirilă Robert – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Sf. Mihail și Gavril” – Oțeleni; 

3. Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus spre aprobare ordinea 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus la vot punctul nr. 1 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   
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BENCHEA ROBERT   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al Comunei Oțeleni 

a aparatului medical tip ecograf model Siemens Acuson X300 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a intervenit și a întrebat dacă s-a luat legătura 

cu medicii de familie, dacă s-au înscris pacienții. 

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

medic, doamna doctor Lungu Ana Ionela a spus că va urma un curs pentru a putea folosi 

aparatul ecograf, până atunci se vor face campanii, poate vor veni medici voluntari din județul 

Iași. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a intervenit și a spus că ar trebui ca primarul să mai 

invite semestrial, anual, un medic de familie în cadrul ședinței de consiliu local, să mai 

prezinte situația bolnavilor cronici, a celor care sunt vizitați la domiciliu. Ar trebui să prezinte 

o scurtă informare, nu raport. 

 Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a cerut secretarului 

să se consemneze în procesul verbal și să se facă invitații până la următoarea ședință de 

consiliu local. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu au o 

relație de subordonare față de consiliul local. A spus că în relație cu Consiliul Local este doar 

Asociația Caritas, de îngrijire la domiciliu. În cadrul Primăriei este Compartimentul de 

asistență socială, cu 2 angajați, mai bine ei sunt abilitați să facă muncă de teren și să prezinte 

o situație. Va solicita celor 2 angajați să viziteze și să-i identifice pe cei cu probleme și să țină 

legătura cu medicii de familie. Ei sunt cei mai în măsură să prezinte o situație. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a solicitat avizele pe comisie. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a comunicat aviz favorabil din partea comisiei 

economice. 

Doamna consilier local, Ursache Ionela  a spus că, Comisia juridică nu a avut de avizat.   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea 

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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   
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Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului S.C. Gospodărire Comunală 

Oțeleni (G.C.O.) având ca asociat unic Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea capitalului 

social prin aport în natură reprezentând bunul mobil Buldoexcavator marca FERMEC 

aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Oțeleni și 

schimbarea administratorului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) SRL 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a solicitat avizele pe comisie. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a comunicat aviz favorabil din partea comisiei 

economice. 

Doamna consilier local, Ursache Ionela  a comunicat aviz favorabil din partea comisiei 

juridice. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus spre aprobare punctul nr.3 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat s-au centralizat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  URSACHE  IOSIF 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza 

comunei Oțeleni, a unor imobile proprietate publică a comunei Oțeleni 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a solicitat ca, cei care vor să ia cuvântul să se 

înscrie la cuvânt. 

S-a înscris la cuvânt domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus că propune ca preoții prezenți să-și spună 

punctul de vedere, baza legală, urmând ca apoi consilierii să dezbată proiectul. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

luat cuvântul și a spus că în Parohia Hîndrești cimitirele sunt primite donație de la boier, cu 

specificație foarte clară. Ele sunt în inventarul bisericii. La un moment dat a dat Adrian 

Năstase o lege și a expropriat Biserica Ortodoxă  și nu numai, de cimitirele proprietatea lor. 

Asta a fost prin anii 99. Este o deposedare în perioada de libertate. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a întrebat dacă se știe ce lege a fost. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că nu știe. A continuat și a spus că scopul lor era la vremea aceea, ca cimitirele creștine 

să poată îngropa și persoane aparținând altor culte, inclusiv pe necreștini și liber cugetători. A 

spus actualei conduceri că încearcă să repare ceva pe plan local și că nu sunt singurii. A spus 

că a auzit că foarte multe consilii locale au dat deja cimitirele Bisericii înapoi, în anii trecuți. 

Nu e nimic ieșit din comun. 

Pr. Chirilă Robert – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Sf. Mihail și Gavril” – Oțeleni  a luat 

cuvântul și a spus că marea majoritate a parohiilor au avut titluri de proprietate și au avut 

terenurile date de către boieri, sau de către anumiți donatori care și-au donat terenurile. Când 

s-au făcut actele, anumite terenuri nu au fost trecute în actele de proprietate. În cazul Parohiei 

Ortodoxe Oțeleni, în actele din 1952, avea 12 hectare și 700 mp, iar pe titlurile de proprietate 
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de acum sunt doar 10 hectare. Mai sunt două care trebuiau să fie. Cu siguranță că în actele 

vechi erau și cimitirele. 

Pr. Isidor Gheorghieș – Paroh al Parohiei Romano-Catolice ”Sf. Ana” Oțeleni  a luat 

cuvântul și a spus că el a participat la alte două ședințe de consiliu și și-a spus punctul de 

vedere, actele înainte nu erau titluri de proprietate. Cimitirele, în general, sunt rezultatul fie al 

donațiilor din partea credincioșilor, fie Episcopia sau Parohia a cumpărat o bucată de teren 

pentru cimitir. A amintit legea dată de Năstase, că peste noapte nu a fost nimeni consultat din 

punctul acesta de vedere, s-au trezit cu legea propriu-zisă, iar scopul a fost altul: ca Primăria 

să beneficieze de fonduri de pe urma cimitirelor. Ceea ce s-a întâmplat a fost un furt! Iar 

consilierii au datoria să facă un act reparatoriu. Legea permite lucrul acesta autorităților 

locale. El nu cunoaște niciun alt caz, în dieceza de Iași, unde să nu se fi rezolvat problema 

cimitirelor. Mai mult, începând cu 1 ianuarie 2018 este – la nivel de dieceză a Bisericii 

Romano-Catolice – un regulament privind funcționarea cimitirelor pe tot cuprinsul Moldovei. 

Legea permite acest lucru autorităților locale. Este un demers provizoriu, la urma urmei, 

pentru că se fac demersuri comune. Biserica Romno-Catolică și Biserica Ortodoxă fac 

demersuri împreună pentru recuperarea acestor cimitire. Ceea ce nu au făcut comuniștii în 50 

de ani, a făcut-o Năstase peste noapte. Ceea ce nu este corect. S-a luat un bun, implicit un 

drept. Până se vor rezolva aceste probleme, să existe dreptul de administrare. Este de rezolvat 

problema capelei mortuare. A fost și în ședință, a fost un teren aflat pe domeniul public, 

consilierii trebuiau să decidă dacă aprobă sau nu. Trebuie rezolvată urgent această problemă 

întrucât sunt presați de către Episcopie dar și de către legislația europeană. Până în 2020 

trebuie construită capela aceasta mortuară. Era foarte important să se fi turnat măcar temelia. 

Dar e prea târziu să mai facă acum. De anul trecut ar fi trebuit făcută. Asta este rugămintea 

lor. 

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

corecteze, în urma discuției telefonice pe care a avut-o cu părintele Turcu, a sunat după aceea 

la cadastrist, se poate ca preotul să-i schimbe denumirea de curte bisericească acolo, dar pe 

aceeași formulă să facă act pe toată suprafața și îl poate ajuta în sensul acesta. Nu înțelege și 

poate nu a fost informat bine, a avut posibilitatea să-și facă titlu de proprietate pe biserici? A 

fost vreodată o lege în sensul acesta? 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că a făcut vreo 60 de drumuri la Primărie. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai l-a întrebat dacă a 

fost vreun impediment din Primărie sau legislația nu i-a permis? 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că a fost rea-voință. 

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

în aceeași formulă, să facă pe biserică. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că este singura biserică din comună care nu are titlu de proprietate. El a făcut cerere atât 

pentru ortodocșii de la Oțeleni, cât și pentru cei de la Hîndrești. În aceeași zi, cerere după 

cerere. Prima cerere a fost pusă pentru Hîndrești, că era paroh de Hîndrești. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că nu-i 

permite legislația să o corecteze în această ședință, dar ar trebui deschisă o acțiune în instanță 

pentru a-și face act de proprrietate pentru biserică și teren. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că în inventarul bisericesc nu a fost niciodată cimitir acolo, în curtea bisericii. A fost 

categoria de folosință ”curți construcții”.  Cum și-a permis topometristul să măsoare cu de la 

el putere, fără niciun document, fără nimic? 

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

avut de la registrul agricol un plan de încadrare în zonă. A fost la paușal și nu s-a discutat 

punctual pe fecare în parte. Văzând că sunt morminte, a fost probabil o lipsă de comunicare. 
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Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că primarul poate spune că este o eroare a unei persoane și acum se încearcă repararea. 

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

renunța la intabulare foarte simplu: la OCPI. Cu hotărâre de consiliu se poate intabula pe 

Biserică la OCPI, dreptul de folosință pe 99 de ani. Se poate vorbi cu topometristul și se va 

vedea cadrul legal. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că ceea ce s-a întâmplat este o deposedare locală. El așa o înțelege. 

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

intabulări s-au cheltuit niște bani, nu s-a pretins de la nimeni nimic. S-a vrut să se pună în 

regulă aceste cimitire. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că cineva spunea că binele, nu e bine dacă nu-i bine făcut. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert a spus că, cimitirele sunt în inventarul comunei de mai 

mulți ani și că nu au fost incluse acum. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că este cimitirul din marginea satului, este cimitirul de la Manghiuc și mai este cimitirul 

de sus de la Magdalena. Alea sunt cimitirele din inventar. Nu curtea bisericii! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai  a cerut secretarului 

să aducă inventarul vechi al comunei. A spus că inventarul nu l-a făcut actuala administrație! 

Acum s-a intabulat doar ce s-a găsit! Dorința a fost următoarea: să se intabuleze cimitirele și 

să se dea folosința gratuită Bisericilor ca să se intre în legalitate. El de unde să știe situația 

juridică la inventarul bisericesc de la Hîndrești? 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a spus că ar trebui să se amâne proiectul acesta ca să 

se pună la punct cu documente, cu tot ce trebuie, ca să fie legal. Să nu fie niciun fel de 

problemă! 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că se poate aproba proiectul acesta așa și 

petru alte modificări se poate face alt proiect de hotărâre. 

În ședință s-au adus inventarele vechi din 1999 și 2011. Consilierii, împreună cu domnul 

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai  și cu preoții prezenți au studiat 

inventarele vechi cu privire la cimitire. În ședință a fost chemat și funcționarul din cadrul 

Compartimentului agricol statistică și fond funciar, domnul Lupu Ioan. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert a spus că acesta este inventarul din 2011, însușit și 

publicat în Monitorul Oficial. 

Pr. Turcu Dan – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului” Hîndrești  a 

spus că lui nu i-a făcut nimeni niciodată vreo hârtie sau vreo adresă în legătură cu asta. 

Domnul Lupu Ioan, fincționar in cadrul Compartimentului agricol statistică și fond funciar a 

venit în ședință cu harta parcelară, pentru a identifica tarlalele și parcelele cimitirelor. 

Au urmat discuții referitoare la identificarea pe hartă a locațiilor cimitirelor. S-au constatat 

niște erori strecurate în inventarele vechi, care nu coincideau cu numerele de tarlale și parcele 

de pe harta parcelară.  

Domnul Lupu Ioan, funcționar in cadrul Compartimentului agricol statistică și fond funciar, 

a spus că la inventarele vechi s-a lucrat din birouri, fără a se merge pe teren și pentru a se 

identifica exact. 

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

intenționa să retragă proiectul de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a intervenit și a spus că propune un amendament 

prin care să se permită părintelui de la Biserica Romano-Catolică din Oțeleni să înceapă 

lucrările, să toarne temelie pentru capelă. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că propune acordarea unui aviz de principiu. 

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

hotărâre, nu aviz de principiu! 
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Domnul consilier local Benchea I. Robert  a solicitat președintelui de ședință să fie lăsat să-

și ducă ideea până la capăt. A spus că propune un amendament prin care să se dea drumul 

pentru Cimitirul Catolic și Ortodox de la Oțeleni iar cele de la Hîndrești să rămână pentru 

următoarea lună.  

Pr. Chirilă Robert – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Sf. Mihail și Gavril” – Oțeleni  a spus 

că din punctul lui de vedere este ok. Numai că suprafața de 4624 m.p. pare că nu ar fi cea 

reală, i se pare că cimitirul este mult mai mare decât suprafața identificată în inventar. 

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

măsurat cadastristul la măsurători. Este real, din gard în gard. Nu a trecut și drumul, că nu  

avea niciun interes să treacă și drumul de acces acolo! 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus că, cine vrea să mai vorbească să se 

înscrie la cuvânt. 

Pr. Chirilă Robert – Paroh al Parohiei Ortodoxe ”Sf. Mihail și Gavril” – Oțeleni  a spus 

că de ani de zile, tot a încercat să rezolve problema cu drumul cimitirului. De 11 ani de când 

este la Oțeleni a încercat tot timpul. Când a venit în Primărie să ceară să se vină cu 

măsurători, a spus că în anumite părți s-a măsurat, în altele nu. Poprietarii de pe proprietățile 

învecinate au arat pentru culturi agricole peste acel drum, și acum drumul este impracticabil. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că având buldoexcavatorul nou, va merge cu 

comisia locală de fond funciar, va măsura și după, va pune piatră pe acel drum. 

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

buldozer în sat prin care s-au angajat să îndrepte drumurile prin câmp, după ce se termină de 

recoltat, în toamna aceasta și se vor îndrepta drumurile conform hărților. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că el propune amânarea pentru a se clarifica 

toate neajunsurile din proiectul de hotărâre și după aceea se va vedea. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus că sunt două amendamentele făcute în 

ședință.  Primul amendament este făcut de către domnul consilier local Benchea I. Robert care 

propune retragerea din proiectul de hotărâre a articolelor 4 și 5, care privesc cimitirele de pe 

raza localității Hîndrești. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul propus 

de către domnul consilier local Benchea I Robert. 

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 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  URSACHE  IOSIF 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Amendamentul a fost adoptat. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul propus 

de către domnul consilier local Benchea Ioan  pentru amânarea întregului proiect de hotărâre, 

pentru clarificarea aceleiași situații de pe raza localității Hîndrești a cimitirelor Ortodoxe. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

URSACHE IONELA 

URSACHE  IOSIF DIEAC ADRIAN JITARU IONEL 

BENCHEA IOAN BENCHEA ROBERT CEZAR IOSIF 
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JITARU IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

CARP IOAN   

Amendamentul nu a fost adoptat. 

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

să se ia o pauză. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a spus că încă nu s-a încheiat și că trebuie 

aprobat întregul proiect. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare întregul proiect de 

hotărâre care include amendamentul propus de către domnul consilier local Benchea I. 

Robert. 

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 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  URSACHE  IOSIF 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a spus că proiectul de hotărâre nu a trecut. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că dacă consilierii locali au ”slavă 

Domnului” indemnizație lunară suficientă, propune ca cei de la comisia juridică și a cultelor, 

să-și pună umărul și să rezolve problema cu angajații din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a spus că propune să se ia o pauză.  

S-a aprobat cu 8 voturi pentru. 

------------------------------------------------- PAUZĂ ---------------------------------------------------- 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a spus că se reia ședința. A spus că, având în 

vedere că s-a reluat ședința și că în sală nu mai există cvorum, declară ședința încheiată. 

 

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 

DIEAC ADRIAN 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


