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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. 7749 din 03.12.2018 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 03.12.2018, ora 16.30  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. 

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 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 

convocatorul înregistrat la  nr. 7720  din 03.12.2018.  

Şedinţa este publică. 

Domnul  viceprimar cu atribuțiide 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 L. Robert 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi publice 

vacante din cadrul Primăriei comunei Oțeleni,  precum și de 

aprobare a organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus spre aprobare ordine de zi. 
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În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi. 

Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că procesul-verbal este pus la dispoziția 

consilierilor. Dacă au observații, să le prezinte. 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi publice vacante din cadrul Primăriei 

comunei Oțeleni,  precum și de aprobare a organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a cerut secretarului să prezite situația posturilor ce se 

modifică în acest proiect. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că, având în vedere că există o suspiciune de 

delapidare la casieria Primăriei Oțeleni, în urma sesizării viceprimarului cu atribuții de Primar al 

comunei Oțeleni s-a demarat procedura disciplinară iar persoana care ocupă postul de la casierie 

urmează a fi mutată temporar în cadrul altui compartiment. La Compartimentul financiar-

contabil nu mai sunt posturi vacante.   

Domnul  viceprimar cu atribuțiide primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că nu mai 

prezintă încredere, de asta a și făcut propunerea să nu mai fie în compartimentul acesta. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că s-a identificat un post public vacant în cadrul 

Compartimentului asistență socială, postul ocupat înainte de către domnul Iurcu Vasile, post care 

era cu studii superioare. Domnul Manghiuc Florin având studii medii, nu se poate încadra pe 
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postul respectiv, întrucât este cu studii superioare. Prin proiectul inițiat de către viceprimarul cu 

atribuțiide primar, domnul Gherăescu Felician Mihai, se transformă postul public vacant de la 

asistență socială din studii superioare în studii medii, funcționarul public se va încadra conform 

Legii 188/1999, doar temporar, pe perioada cercetării administrative. Ulterior, dacă nu se vor 

confirma cele suspectate, el poate reveni la postul de casier. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a întrebat ce se va întâmpla dacă vor fi descoperite și 

alte fapte? 

Domnul  viceprimar cu atribuțiide primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că el va face 

cercetări. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

URSACHE IONELA   

 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela a spus că având în vedere că s-au epuizat 

punctele de pe ordinea de zi, declară 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 

Secretarul comunei, 

Benchea L. Robert 

 
 


