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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: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

 

Nr. 5783 din 01.07.2019 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 01.07.2019 ora 08.00 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Oțeleni, județul Iași,  

Loc de desfășurare: Sala de consiliu din cadrul Primăriei comunei Oțeleni, Sat Oţeleni, 

Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2. 

Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali în funcție, 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. JITARU IOAN ABSENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

11. CARP IOAN ABSENT 

12. URSACHE  IOSIF ABSENT 

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. 5691 din 26.06.2019 și Dispoziția nr. 160 din 26.06.2019. 

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

zi: 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 

actualizați ai investiției „Modernizare, asfaltare drumuri: 

DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea 

- Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi, după încheierea 

contractelor de achiziție publică 

Viceprimar cu atribuții 

de primar, Gherăescu 

Felician Mihai 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii si/sau 

garantarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare 

de 4.000.000 lei*) 

Viceprimar cu atribuții 

de primar, Gherăescu 

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

suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre: 

1) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5774 din 28.06.2019 privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 

Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2019 – 2020 la nivelul comunei Oțeleni; 

2) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5777 din 28.06.2019 privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul III  2019; 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare suplimentarea ordinii 

de zi cu cele două proiecte. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare întreaga ordine de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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   

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției 

„Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - 

Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi, după încheierea contractelor de achiziție 

publică 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  s-a înscris la cuvânt. A spus că a fost pe teren 

zilele trecute prin Hândrești. A spus că vede că se încheie contractul de achiziție publică. 

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

actualizare după încheierea contractelor de achiziție publică. Erau niște indicatori neactualizați la 

Ministerul Dezvoltării. Săptămâna trecută, nefiind bani la minister, au luat dosarele la scuturat. 

Inclusiv autorizația de construire era expirată și a trebuit prelungită.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că oamenii de la Hândrești, datorită faptului 

că au fost două firme, una cu săpatul și alta cu betonatul, au spus că nu au poduri, mai ales în 

perioada aceasta când își achiziționează lemne. Este un disconfort destul de mare. Au întrebat de 

ce nu au mers pe bucățele.  
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că în ideea 

aceasta a avut convocată ședință de urgență joi dimineața, cu ei și cu proiectantul. S-a mers 

împreună cu ei pe teren; s-au semnalat toate aceste probleme puse în discuție și atunci. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că muncitorii răspund obraznic localnicilor.  

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

doarme. El s-a implicat atât cât s-a putut! Societatea care construiește nu are forță de lucru, nu au 

oameni cu ce duce lucrarea. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a intervenit și a spus că și dânsul a trecut 

odată pe acolo. S-a săpat și a rămas o zoană undeva acolo. Oamenii erau foarte scandaloși. Dar 

fiind în poarta lor acolo, să mai pună și ei mâna pe hârleț și să-și facă puțin în dreptul porții! 

Totuși, asfaltul acesta, nu are nimeni contract să facă chiar până la ei în curte! Dar n-ai ce să le 

faci, e greu să discuți cu oamenii de fiecare dată! Dacă nu le făceai erai rău, dacă le-ai făcut ești 

și mai rău! 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că ar trebui mers și discutat puțin cu ei. Ei 

se simt abandonați. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a intervenit și a spus că asta a discutat și el cu ei, măcar să 

ia cap-coadă. Au început în mai multe locuri. A mai și plouat! 

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

multe capete neterminate. Am fost nevoiți să le prelungim contractul până pe 15 august ca să 

finalizeze! Mai trebuie semnalizare, este de treabă la drumul acesta! Cu reziliere nu era o soluție, 

că trebuia făcut din bugetul local după aceea! 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei finantari 

rambursabile interne/externe in valoare de 4.000.000 lei*) 

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

permite gradul de îndatorare al comunei, până în 4 milioane lei. Cealaltă hotărâre se abrogă. Nu 

este o situație de lucrări până în prezent. Se pot face niște calcule în funcție de ofertă. Este 

contract semnat, este ofertat. În contabilitate trebuie să iasă valorile, să se încadreze exact pe 

ceea ce au ofertat. Din ce știe dânsul, se încadrează. Au fost aproximativ 6 km de drum local și 

se ducea spre 6 milioane. La Hândrești sunt suprapuse cu cele pentru CNI.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a întrebat dacă este finanțare pentru cele pe CNI.  

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

pe ordin de ministru. Dacă se termină studiul de fezabilitate, s-au obținut avizele, urmează 

săptămâna aceasta să se meargă cu cerere de finanțare pentru fondul de investiții, inclusiv cu 

documentația la CNI pentru drumurile calamitate. Pentru CNI sunt 2 proiecte: căminul de la 
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Hândrești care încă nu a intrat în procedură de atribuire, procedură de licitație. SF-ul este trimis 

de 2 luni de zile. A vorbit, a discutat, speră să treacă și obiectivul cu căminul cultural.  

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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   

URSACHE IONELA   

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5774 din 28.06.2019 privind neasumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

pentru anul școlar 2019 – 2020 la nivelul comunei Oțeleni; 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că aici vede că se abrogă și o 

hotărâre.  

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

programul ”Cornul și laptele”. Fiind vorba de o documentație destul de complexă, raportul de 

muncă este echivalent la Oțeleni cu ceea ce făcea înainte Consiliul Județean pentru tot județul! 

Se va pasa responsabilitatea către Consiliul Județean. Cum a fost în anii din urmă, el a fost 

pentru produse de calitate, dar prin ordonanță de guvern trebuie să se respecte aceeași rețetă.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că a fost un control de la APIA și că și ei au 

sugerat, că tot mai multe comune au renunțat practic. Pe lângă faptul că este documentație, se 

blochează și niște bani ai consiliului local. Plătești din bugetul local și pe urmă se decontează. 

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

plățile sunt la zi către furnizori, nu sunt datorii, dar încă nu s-a decontat nimic! 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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   

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5777 din 28.06.2019 privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul III  2019 

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

trebuit prioritizate niște plăți, inclusiv la drumuri, să se dispună o plată până ce se va contracta 

creditul. La sistemele de supraveghere mai sunt niște datorii. Oarecum, forțați de poliție cu 

evaluarea de risc, a trebuit să se facă aceste achiziții mai pe viteză, că nu au existat alocările 

bugetare respective. La cadastru și carte funciară sumele s-au prins, banii nu sunt în cont, plățile 

le va face un program gen PNDL: situții de lucrări asumate de către autoritatea locală și OCPI-ul 

plătește! În lista de investiții sunt doar prognozați, pentru a se putea dispune plăți. Să se poată 

deconta. La fel și cu grădinița, dispensarul și cu celelalte investiții derulate prin PNDL. S-au 

prevăzut sume pentru acoperirea situațiilor de lucrări.  

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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   

URSACHE IONELA   

Alte discuții nu au 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 

 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


