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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. 5946 din 26.10.2017 

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi, 26 octombrie 2017, ora 16.00  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 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 ABSENT 

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. 216 din 20.10.2017 și convocatorul înregistrat la  nr. 5829 din 20.10.2017 

Şedinţa este publică. 

În ședință sunt invitați și participă: 

- Domnul Nechita Mihai Cristinel, funcționar numit în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Oțeleni, Compartimentul urbanism și amenajarea 

teritoriului, 

- Doamna contabil, Filip Rodica. 
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Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a făcut o mențiune înainte de a da 

citire ordinii de zi și a spus că domnul  consilier local Jitaru Ioan a anunțat că nu poate 

participa la ședință întrucât are o problemă medicală. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai dat citire ordinii de zi după cum 

urmează: 

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 indicatorilor tehnico-

economici ai investiției Construire garaj la Școala Gimnazială 

Oțeleni. 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției Construire gard la Școala Gimnazială 

Oțeleni. 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea închirierii a spaţiului comercial aflat la parterul 

blocului de locuinţe din sat Oţeleni, comuna Oţeleni, judeţul 

Iaşi. 

Primar interimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6.  Proiect de hotărâre privind concesionarea a cinci 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 retrage proiectele de la 

punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, întrucât are indicii că nu va avea susținere pentru aceste 

proiecte.  

În ceea ce privește proiectul de la numărul 3, a spus că în ședință l-a invitat pe noul funcționar 

numit în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, domnul Nechita Mihai 

Cristinel, și că acesta va putea emite autorizații de construire, certificate de urbanism, inclusiv 

pentru investițiile realizate în interesul comunei. 

În continuare, domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că noul funcționar a 

realizat un nou deviz pentru lucrările care sunt în curs de desfășurare la Școala Gimnazială 

Oțeleni și spre deosebire de devizul realizat de către proiectantul de la Iași, acesta a ieșit cu 

valori mult diminuate, respectiv cca. 30.200 lei garajul și aproximativ 17.000 lei gardul.  

Domnul consilier local Ursache Iosif  a întrebat dacă este vorba despre gardul din bolțari 

dinspre vecinătatea cu magazinul lui Puiu. 
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Domnul viceprimar nterimar, Cezar Iosif  a confirmat. 

Doamna consilier Moroșanu Anca Felicia a întrebat de ce se ridică la suma de 30.000 de lei 

un garaj? 

Domnul Nechita Mihai Cristinel  a spus că garajul are dinemsiunea de 8,5 m pe 4,5 m și 

înălțime 3,5 m. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că detalii vor mai putea fi 

discutate la dezbaterea proiectelor. 

Domnul președinte de ședință, Cezar Iosif a supus la vot ordinea de zi modificată, cu cele 

două proiecte retrase, respectiv proiectele nr. 5 și 6. 

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

Domnul președinte de ședință, Cezar Iosif a dat citire punctului  nr. 1 pe ordinea de zi. 

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

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

În continuare  spus că pentru eventualele întrebări, doamna contabil este prezentă. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca a intervenit și a solicitat detalii despre extinderea 

rețelei electrice în satul Oțeleni, care este prevăzută în buget. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că este vorba de locația de pe 

dealul unde este amplasată antena, unde sunt un grup de case care nu beneficiază de 

extinderile pe care le fac cei de la DelgazGrid și va trebui ca Primăria să le facă. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca a întrebat despre sumele prevăzute în bugetul 

rectificat pentru construirea podețelor. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că este o diferență de plată 

pentru podețele care s-au făcut la Hândrești și Oțeleni, că inițial au fost prevăzuți mai puțini 

bani în buget și că acum trebuie prevăzută diferența de plată. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca a solicitat detalii despre grădinița veche din 

Oțeleni, unde sunt prevăzuți 15.000 lei. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că s-au cheltuit bani pentru 

motorină, piese... 

Domnul președinte de ședință, Cezar Iosif a spus că s-au cheltuit pentru două pistoane, 

pentru utilajele Primăriei. 

Domnul președinte de ședință, Cezar Iosif a supus la vot proiectul nr. 2. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 7  voturi pentru ,4 abțineri și 0 împotrivă. 
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Domnul președinte de ședință, Cezar Iosif a dat citire punctului  nr. 3 pe ordinea de zi. 

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

Domnul președinte de ședință, Cezar Iosif a dat citire punctului  nr. 4  pe ordinea de zi. 

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

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

Diverse. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a luat cuvântul și a spus că de mai bine de un an 

actualul consiliu este în îndeplinirea mandatului și Legea 215/2001 cere ca periodic și la cel 

mult 1 an să se prezinte un raport de activitate, așadar propune ca pentru luna noiembrie 

consilierii să vină cu rapoartele de activitate în Consiliul Local. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a cerut secretarului comunei ca să 

publice pe site-ul instituției informațiile de interes public prevăzute de legea nr. 544/2001. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a cerut ca salariile funcționarilor să fie publicate 

pe site-ul propriu, inclusiv indemnizația pentru consilieri. 

Domnul consilier local Ursache Iosif a luat cuvântul și a spus că la punctele nr. 3 și 4 de pe 

ordinea de zi, atât el cât și colegii liberali s-au abținut, întrucât sumele prevăzute în devizele 

de lucrări pentru investiții la garaj și gard, sunt prea mari. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că nici el nu a fost de acord 

cu sumele din devize și de aceea i-a cerut domnului de la urbanism să facă o verificare.  

În continuare a spus că ar fi în plan să se inițieze un proiect privind construirea unei Săli de 

sport amplasate pe o suprafață de cel puțin 1000 mp în apropiere de școală, investiție prin 

Compania Națională de Investiții. Comuna participă doar cu terenu și este 100% finanțabilă. 

In continuare, domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că sumele prevăzute 

în devize sunt prea mari 

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că sunt sesizări conform cărora unor  angajați ai 

primăriei li s-au mărit salariile iar altora nu. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că va face o evaluare și s-ar 

putea să li se mai taie unora din salarii. În continuare a spus că trebuie avut în vedere faptul că 

vine iarna și trebuie pregătite stocurile de antiderapant, sare, motorină.  

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că bugetul pe anul 2018 ar 

trebui proiectat din timp. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că taxele și impozitele locale trebuiau aprobate 

până la 31 mai 2017. A întrebaat în continuare de fondul de rulment.  

Doamna contabil Filip Rodica a spus că nu mai există conceptul de fond de rulment. 
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Domnul Nechita Mihai Cristinel și doamna contabil Filip Rodica s-au retras din ședință. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că pentru anul următor s-au 

cam terminat investițiile pentru școală. Va trebui construit un garaj și la primărie, precum și 

achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a întrebat care este stadiul proiectelor privind 

asfaltările drumurilor comunale și sătești. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că a fost un proiect 

comandat dinainte  de către dl Aiojoaei și care nu este plătit. Este depus la MRDAPFE și că 

nu este intrat la finanțare.  A spus că sunt niște bani rămași din proiectele de la aducțiune apă 

la nivel județean  și că Președintele Consiliului Județean a dat asigurări că vor intra la 

modernizare drumuri. 

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că Primăria comunei Oțeleni 

are depuse 11 cereri de finanțare la MDRAPFE și că din 11 au intrat 4. Nu se știe ce va mai 

intra. Este în discuție – neoficial- la Ministerul Economiei, crearea unui proiect de aducțiune 

gaz în comune, datorită scumpirii prețurilor la masă lemnoasă.  

Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat de ce s-a abrogat HCL 110.  

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

în ședința extraordinară din luna octombrie o rectificare de buget. El a fost întocmit eronat de 

către doamna contabil și a fost abrogată acea hotărâre. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat în ce a constat modificarea bugetului de 

atunci. 

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

ar fi venit la ședință ar fi știut. Documentele au fost înaintate consilierilor prin convocator.  

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 


