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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. 2037 din 15.02.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 15.02.2019 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 11 

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 PREZENT 

9. -----------------------------------------------------  VACANT 

10. JITARU IOAN PREZENT 

11. MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

12. CARP IOAN PREZENT 

13. URSACHE  IOSIF PREZENT 

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. 1797 din 12.02.2019 și Dispoziția nr. 54 din 12.02.2019. 

Secretarul comunei, domnul Benchea Robert, se află în concediu, fapt pentru care 

atribuțiile de secretar au fost delegate domnului Lupu Ioan, consilier, clasa I din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Oțeleni. 

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 stabilirea, denumirea și avizarea 

stațiilor de pe traseele transportului public județean de călători 

prin curse regulate, situate în comuna Oțeleni, județul Iași 

Viceprimar cu atribuții 

de primar, Gherăescu 

Felician Mihai 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela  asupus spre aprobare ordinea de zi: 
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În urma votului exprimat s-au centralizat 11 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   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela  a spus că se suplimentează ordinea de zi cu un 

număr de 8 (opt) proiecte de hotărâri, după cum urmează: 

1) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1816 din 12.02.2019 privind aprobarea concesionării 

unor pășuni comunale aflate în domeniul privat al Comunei Oțeleni; 

2) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1745 din 08.02.2019 privind aprobarea concesionării  

imobilului ”Teren Vânătoare” aflat în domeniul privat al Comunei Oțeleni 

3) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1733 din 08.02.2019 privind darea în folosință gratuită 

cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile proprietate publică a 

comunei Oțeleni; 

4) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1739 din 08.02.2019 privind includerea în inventarul 

domeniului privat al Comunei Oțeleni a unor silozuri de suprafață situate în incinta 

Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

5) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1742 din 08.02.2019 privind închirierea a două silozuri 

de suprafață situate în incinta Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

6) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1748 din 08.02.2019 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; 

7) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1736 din 08.02.2019 privind includerea în domeniul 

privat al Comunei Oțeleni a unor imobile precum și aprobarea concesionării acestora; 

8) PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1813 din 12.02.2019 privind includerea în domeniul 

privat al Comunei Oțeleni a unui imobil precum și aprobarea concesionării acestuia 

 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   a supus spre aprobare ordinea de zi în forma  

prezentată: 

În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

JITARU IOAN CARP IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA BENCHEA IOAN  
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DIEAC ADRIAN URSACHE  IOSIF  

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 stabilirea, denumirea și avizarea stațiilor de pe traseele 

transportului public județean de călători prin curse regulate, situate în comuna Oțeleni, 

județul Iași 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că ar trebui făcut un amendament, la art. 2 

să se introducă un nou alineat, la 8 fără un sfert, cursa care vine de la Tg. Frumos să aibă 

toleranța de 15 minute. Nu interesează cu ce viteză merge șoferul dar să fie prezent la locul 

stabilit la fără un sfert în stație aici (Oțeleni). 

”Cursa de pe traseul Târgu-Frumos - Strunga - Oțeleni care este prevăzută cu ora de întoarcere 

în stația Oțeleni 08.00, să fie decalată cu ora de întoarcere în stația Oțeleni 7.45.” 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   a supus spre aprobare amendamentul propus 

de către doamna consilier local Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 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   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   

 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   a supus spre aprobare întreg proiectul de 

hotărâre cu amendamentul propus de către doamna consilier local Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 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   
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CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1816 din 12.02.2019 privind aprobarea concesionării unor 

pășuni comunale aflate în domeniul privat al Comunei Oțeleni; 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a întrebat unde sunt acestea? 

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

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că acestea au mai fost. 

Domnul consilier local Carp Ioan a întrebat dacă sunt persoane care s-au înscris. 

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

îngrămădeala prea mare. Va fi licitație. Nu se poate încheia contract cu cineva anume. La licitație 

vor putea participa cei care au animale, prin adeverință de la medicul veterinar că au efectiv de 

animale, se pot înscrie la licitație. Sunt 5 înscrieri până acuma. Din Hândrești toți. Și mai sunt 5 

din Craiova.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat care este caracterul urgent al acestei hotărâri. 

Trebuia pus în ședința ordinară, lucrare pe comisie. 

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

în ședințe ordinare, și în ședința extraordinare pe ordinea de zi, sunteți împotrivă. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că proiectul cu stațiile trebuia pus pe ordinea de zi 

a ședinței ordinare din 30 ianuarie. Nu în ședință extraordinară. Ne chemați ca pe niște animale 

aici, legate la ochi. Nu suntem chiar așa de fraeri. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   a supus la vot punctul nr. 2  pe ordinea de zi 

În urma votului exprimat s-au centralizat 9 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN  

IFTIME ALIDA  ELENA URSACHE  IOSIF  

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 3  pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1745 din 08.02.2019 privind aprobarea concesionării  

imobilului ”Teren Vânătoare” aflat în domeniul privat al Comunei Oțeleni 

Domnul consilier local Benchea Robert  a solicitat detalii despre acest proiect. 

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

”Vânătoare” este o rezervă de teren din ”Brăileanu”, ca să se poată și acesta concesiona, să se 

poată valorifica. până acuma l-au ținut care cum l-au ținut, pentru un caș de brânză și pentru un 

miel. Și eu nu vreau lucrul acesta, să vină  fecare să poată plăti taxele de pășunat, să plătească la 

primărie. entru buna administrare. Toate aceste proiecte sunt pentru buna administrare a 
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comunei, a patrimoniului public și privat. Anul trecut l-a pășunat Adi Ciobanu în alt an era unul 

de-al lui Bombonel, fără să plătească nimic. Venea la mine să-mi dea un miel. Eu am refuzat 

categoric. 

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că tot ce este de aici încolo să se pună pentru ordinară, 

să primim și noi, să citim și noi. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a cerut să se facă o copie să i se aducă domnului Carp. 

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că să se facă pentru ordinară. 

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

fost pe ordinea de zi și s-a dat respingere la ele. 

Părăsesc ședința de consiliu domnii consilieri locali Benchea Ioan și Ursache Iosif. 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   a supus la vot punctul nr. 3  pe ordinea de zi: 

În urma votului exprimat s-au centralizat 9 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   

Domnul consilier local Benchea Robert  a cerut secretarului ca imediat după ședință să facă 

câte o copie 

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că să nu facă. Să le pună pe ordinea de zi în ședința 

ordinară, să ajungă la comisii. 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 4  pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1733 din 08.02.2019 privind darea în folosință gratuită 

cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni, a unor imobile proprietate publică a comunei 

Oțeleni; 

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

de cimitire. Au făcut obiectul unei alte dezbateri la o ședință ordinară, trebuie să se rezolve odată 

și cu cimitirele astea. 

Domnul consilier local Carp Ioan a întrebat dacă s-a rezolvat cu cele de la Hândrești. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că s-a rezolvat. 

Domnul consilier local Carp Ioan a cerut să vadă și ei, care sunt, unde sunt. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai  a solicita domnului 

Lupu Ioan, secretarul interimar ca să-i explice domnului Carp Ioan. 

Domnul secretar interimar, Lupu Ioan i-a  spus domnului consilier local Carp Ioan că era de 

față când a venit preotul de la Hândrești. 

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că atunci nu a fost clar. 

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

fost, dar s-au corectat. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că dacă nu e clar se poate face un amendament. 

Chiar e nevoie de o capelă aici! Dacă considerați că e o problemă cu Hândreștiul. 
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Domnul consilier local Carp Ioan a spus că el n-are nimic împotrivă. Atunci era problemă că 

nu-i cimitirul care e la biserică, dar că e cimitirul de la Manghiuc. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că s-a rezolvat. 

Curtea bisericii rămâne curtea bisericii. Nu vrea să-l declare cimitir preotul. 

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

cu Bahna de 6 luni de zile. Și spune domnu Benchea Ioan că ce atâta grabă? Oamenii vin și-mi 

bat mie în ușă! 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că dacă domnul Carp Ioan are neclarități, să se 

facă amendament, măcar cel catolic de la Oțeleni să se aprobe. A spus că-l poate suna pe preot 

dacă se vrea. 

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că să se facă amendamentul, să se vadă proiectul. 

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

drumul la vot, să se dea respingere, doar nu s-or pune în genunchi acum. Vor bună administrare, 

bine, dacă nu, sănătate! 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   a supus la vot punctul nr. 4  pe ordinea de zi 

În urma votului exprimat s-au centralizat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 CARP IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

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

consilier local Carp Ioan mai poate lua cuvântul numai când se înscrie la cuvânt. 

Domnul consilier local Carp Ioan  păi dacă este vorba de așa...eu plec imediat.  

Părăsesc lucrările ședinței domnii consilieri locali Carp Ioan și Jitaru Ioan. 

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

celelalte proiecte de pe ordinea de zi.  A solicitat încheierea ședinței. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință Ursache Ionela   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 

URSACHE IONELA 

 

p. Secretarul comunei, 

Lupu Ioan 


