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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

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

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

 

Nr. 5679 din 16.10.2017 

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi, 16.10.2017, ora 08.00  în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Oțeleni, județul Iași,  

Consiliul Local este compus din 13 consilieri locali, la ședință participă 7 consilieri locali după 

cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

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. (2) din din Legea 215/2001 privind 

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

convocatorul înregistrat la  nr. 5658 din 13.10.2017. 

 Şedinţa este publică. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai: vă prezint ordinea de zi: 
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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 privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  comunei Oţeleni  pe trimestrul IV 2017. 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de 

reconstrucţie baraj, drum perimetral şi construcţii 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 

4.  Probleme curente, întrebări  

 
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a retrs   proiectul numărul 3 de pe 

ordinea de zi, întrucât nu es-a întrunit numărul minim de consilieri pentru a pute fi adoptat. 

În continuare a solicitat suplimentarea ordiniide zi cu alte 2 proiecte, cu următorul  proiect pe 

ordinea de zi, nr. 3 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Construire 

garaj Școala Gimnazială Oțeleni” și  proiectul nr. 4 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

obiectivului de investiții Construire gard Școala Gimnazială Oțeleni” 

Președinte de ședință, Cezar Iosif  a supus la vot aprobarea ordinii de zi cu suplimentarea celor 

două proiecte și cu retragerea proiectului inițial nr. 3 cu iazul comunal.  

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

Președinte de ședință, Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi, aprobarea 

procesului-verbal încheiat în ședința anterioară. 

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

Președinte de ședință, Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a luat cuvântul și a spus că au intrat 

banii de la drumul de exploatare și că ar trebui o hotărâre de consiliu privind aprobarea 

bugetului.  

S-a supus la vot proiectul. 

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

Președinte de ședință, Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi:  proiect de 

hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Construire garaj Școala Gimnazială Oțeleni. 
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Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a luat cuvântul și a spus că a fost 

Inspectoratul de Stat în Construcții în acea săptămână și că trebuie scoasă autorizație de 

construire la gard și garaj, va trebui făcut proiect, ca să fie corect făcute. 

S-a supus la vot proiectul. 

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

Președinte de ședință, Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:  proiect de 

hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Construire gard împrejmuire la Școala 

Gimnazială Oțeleni. 

S-a supus la vot proiectul. 

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

Președinte de ședință, Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi: Diverse 

Domnul consilier local Benchea Robert s-a înscris la cuvânt și a întrebat care este stadiul 

investițiilor la Hândrești. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că se fac toate eforturile, dar că 

momentan sunt niște urgențe de rezolvat cu proiectele realizate prin programe de finanțare. 

Alte discuții nu au fost drept pentru care domnul președinte de ședință, Cezar Iosif  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 

CEZAR IOSIF 

Pentru secretarul comunei, 

Benchea L. Robert 

 


