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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. 305 din 15.01.2019 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 15.01.2019, ora 15.00 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 

Dispoziția nr. 9  din 14.01.2019 și convocatorul înregistrat la  nr. 225 din 14.01.2019. 

Şedinţa este publică. 

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 organigramei și a statului 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Oțeleni, județul Iași 

Viceprimar cu atribuții 

de primar, Gherăescu 

Felician Mihai 

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

vedere că nu este contabil, din cauza aceasta a forțat puțin, ca să se scoată la concurs postul de 

contabil. Postul este de grad superior. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a întrebat dacă până acum a fost cu studii medii. 
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Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că postul este de consilier cu studii superioare, a 

avut gradul profesonal principal când a fost ocupat de către doamna Filip și acum se transformă 

în grad profesional superior. Pentru acest post sunt necesari 7 ani vechime în specialitatea 

studiilor. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a intervenit și a spus că ar mai fi o diferență. Din 

câte știe dânsa, la administratori financiari, dacă ei vin din alt sistem și intră în sistemul bugetar, 

se iau ca debutanți. Minim 3 ani. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că se poate  discuta la dezbateri. Mai întâi trebuie 

aprobată ordinea de zi. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus spre aprobare ordine 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   

URSACHE IONELA   

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

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

specialitate al Primarului comunei Oțeleni, județul Iași  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că nu poate să pună nici viza CFP. Cineva 

care vine din mediul privat sau din alt mediu având alt statut decât cel de funcționar public, ca și 

economist, în primii 3 ani de zile nu poate fi decât debutant. 

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

scoate la concurs. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că va fi cu atât mai greu să vină cineva cu 

grad superior! 

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

găsi cineva să vină. Comisia de evaluare a dosarelor va verifica: cine îndeplinește condițiile este 

admis. Trebuie să aibă vechime în specialitatea studiilor. Va fi nevoie și de avizul ANFP, 

domnul secretar? 

Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că nu este nevoie de avizul ANFP. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că dacă vor fi 3 în mod sigur vor fi 

contestații. 

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

Contestația se face doar atunci când cineva se simte neîndreptățit. La orice concurs se poate face 

contestație. 

Alte 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”.  

 



3 
 

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   

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 

 
 


