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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. 2715 din 11.05.2020 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 11.05.2020 ora 08.00,  în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Oțeleni, care se defăşoară în sala Căminului cultural Oțeleni din satul Oțeleni, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

Consiliul Local Oțeleni este compus din 12 consilieri locali în funcție. Un post de 

consilier local este vacant. 

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal: 

  

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. JITARU IOAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 12 din 12 consilieri locali în funcție. 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  ședința se desfășoară legal.  

Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3) 

lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 93 din 7 mai 

2020. 

Şedinţa este publică. 

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

proiectului ordinii de zi:  

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de 

specialitate căreia i s-

a transmis proiectul 

spre avizare 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea 

a II-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al comunei Oțeleni pe 

trimestrul II 2020 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Viceprimar cu Comisia juridică, de 
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organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Oțeleni 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea în 

participație între U.A.T. Comuna 

Oțeleni și ELCATA MHC S.R.L în 

vederea realizării de studii în vederea 

exploatării potențialului energetic din 

surse de energie regenerabilă din zona 

extravilană a comunei Oțeleni. 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre 

aprobare ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 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   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

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

Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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

niște bani de la Direcția de Finanțe, trebuie aprobați în buget. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că sunt bani mulți. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai  a confrmat. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 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   
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URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Oțeleni 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL  URSACHE IOSIF 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind asocierea în participație între U.A.T. Comuna Oțeleni și 

ELCATA MHC S.R.L în vederea realizării de studii în vederea exploatării potențialului 

energetic din surse de energie regenerabilă din zona extravilană a comunei Oțeleni. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a solicitat detalii. 

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

făcute alte măsurători din 200,5 când a mai fost o linie de finanțare pe fonduri europene 

pentru eoliene și energie regenerabilă, dar acum se fac măsurători în fizic și este montat un 

anemometru. Dacă comuna Oțeleni va fi eligibilă, pe termen lung vor fi avantaje pentru 

comună, în sensul că de un procent din ceea ce se va produce va beneficia comuna Oțeleni. A 

fost cu un reprezentant al acestei firme și în comunele învecinate pntru a analiza oportunitatea 

instalării de echipamente în această zonă. Descărcarea se va face în rețeaua cu Transelectrica. 

Deocamdată se fac studii. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că scrie în proiect că este contract 

de asociere, iar la punctul nr. 8.3 scrie că ”Orice Consiliul Local al Comunei Oțeleni, ales și 

validat în condițiile legii este succesor în toate drepturile și obligațiile asociatului secundar 

semnatar al prezentului contract”. 

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

deocamdată este o asociere, un studiu; se speră să fie eligibil. Zilnic se măsoară la înălțimea 

de peste 100 m. pe o durată de 2 ani. Nu se va pune la dispoziție terenul primăriei, ci doar 

servitutea de trecere. Vor folosi drumurile.  

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că scrie în proiect că: ”Durata 

contractului de asociere, așa cum a fost prevăzut la art. 4.1. din contract, cât și aporturile asociaților 

nu pot fi modificate, micșorate ori îngrădite de succesiune Consiliilor Locale rezultate în urma 
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alegerilor locale”. Ce va urma după alegerile locale nu va permite consiliului local nou-ales să 

intervină. 

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

să intervină pentru că omul vrea garanție. Nu se joacă cineva! Se investește. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că noul consiliu preia documentații, 

preia tot. 

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

hotaraste consiliul local va fi valabil 50-100 de ani. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a întrebat că, dacă sunt contracte de concesiune 

încheiate  pe perioade de 50 de ani, consiliile locale care se vor succede vor putea interveni 

peste ceea ce s-a stabilit în inițial în contract? 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a intervenit și a spus că în localitatea 

Oțeleni s-a dat un contract de concesiune și acolo se face acum cu totul altceva. La un 

contract nu trebuie să se permită să se efectueze anumite lucrări. 

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

cineva concesionează un teren, are drept de folosință asupra terenului pe perioada 

contractului. Tot ce-și poate autoriza respectivul, poate să-și construiască!  

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că, atunci când se termină perioada 

contractuală cel care pleacă trebuie să lase terenul eliberat, în starea inițială. 

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

bucura comuna de o construcție, dacă va rămâne. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a spus că este dreptul ei să pună întrebări. 

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

consilier local, Moroșanu Anca Felicia că este un punct de vedere al dânsei.  

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a declarat ședința închisă. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

JITARU IONEL 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


