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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. 8089 din 17.12.2018 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 17.12.2018 ora 09.00  în cadrul ședinței ordinare a consiliului local 

care se defăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Local Oțeleni.  

Consiliul Local este compus din 12 consilieri locali în funcție, la ședință participă 12 

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 PREZENT 

12. CARP IOAN PREZENT 

13. URSACHE  IOSIF PREZENT 

- 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. (1) din Legea 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin Dispoziția nr. 277 din 13.12.2018 și Convocatorul înregistrat la  nr. 7991 din 

13.12.2018. 

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. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară Secretarul comunei, 

BencheaRobert 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a patra a  bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea și delimitarea zonelor de 

impozitare în intravilanul UAT Comuna Oțeleni, în funcție de 

care se calculează impozitele și taxele locale 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor Viceprimar cu 
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locale pentru anul fiscal 2019 

 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5.  Proiect de hotărâre instituirea și administrarea taxei speciale de 

salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna 

Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6 Proiect de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/ 

actualizare înainte de expirarea termenului de valabilitate 

precum și de prelungirea a termenului de valabilitate a Planului 

urbanistic general al comunei Oțeleni, județul Iași 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna Oțeleni, 

județul Iași 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

administrare și funcționare a terenului de fotbal  din incinta 

Școlii Gimnaziale Oțeleni, proprietate publică a comunei 

Oțeleni, aprobat prin Hotărârea nr. 126 din 15 decembrie 2017   

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru anul 2019 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de premiere a 

cuplurilor din comuna Oţeleni care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie în anul 2018 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

11. Proiect de hotărâre privind  alocarea unor fonduri bănești pentru 

organizarea  sărbătorilor de iarnă pentru copiii școlari și  

preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018 
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

12. Probleme curente, întrebări  

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus spre aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 1 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind rectificarea  a patra a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 2018 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a chemat-o 

în ședință pe doamna contabil Filip Rodica, întrucât a venit o adresă de la Consiliul Județean 

și trebuie prinsă în rectificare. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a adus consilierilor 

fotocopii după adresa primită de la Consiliul Județean precum și propunerea de rectificare. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a luat cuvântul și a 

spus că în rectificare sunt prinși inclusiv banii primiți de la Ministerul Culturii și banii primiți 

de la Județ. 

Domnul secretar Benchea Robert  a înregistrat amendamentul înaintat de către inițiatorul 

proiectului, domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai, având 

numărul 8026/17.12.2018. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că ar fi trebuit ca, convocarea să fie făcută 

lunea iar ședința să aibă loc vinerea, ca să aibă timp să se întrunească pe comisii să poată 

analiza. 

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

forțată ședința aceasta dar își asumă că a forțat-o fiindcă nu mai este timp, mai ales cu zilele 

libere de sărbători, doar săptămâna aceasta mai este timp. Mai sunt doar două zile între 

sărbători. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că vineri trezoreria lucrează o oră. Dacă e 

greșit un document nu mai rezolvi nimic. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot amendamentul înaintat de 

către domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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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JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind stabilirea și delimitarea zonelor de impozitare în intravilanul 

UAT Comuna Oțeleni, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a cerut inițiatorului să explice zonele. A spus că 

dânsul a vrut din 2004 să zoneze dar că domnul Diac nu a vrut. Ce să se mai umble cu 1001 

de prețuri pe zone? Dar legal este zonare! Terenului din extravilan îi corespunde zona din 

intravilan. Dacă el locuiește în zona B și are teren în extravilan unde e cea mai proastă zonă, 

cum se procedează? 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că zonarea este doar pentru intravilan. Este la 

livada dinspre Bîra o construcție. Este în extravilan dar cetățeanul respectiv trebuie să 

plătească impozit. Și la Munteanu la fel. Ei sunt singurele excepții. 

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

este doar pentru intravilan și nu afectează impozitul pentru terenurile din extravilan. 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că normele metodologice la Codul fiscal dispun că 

zonarea se realizează pentru intravilan. Sunt 4 zone, și pe Oțeleni și pe Hîndrești. Este 

specificat în anexele 1 și 2 ale proiectului, pe străzi. Zona ”A” cuprinde zona centrală și în 

Oțeleni și în Hîndrești, unde este asfalt, unde este și conducta de apă, în Oțeleni. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a dat citire raportului de specialitate al consilierul 

Mazdrag Maria Simona. Zona ”A” este mult mai scumpă. 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că pentru extravilan impozitele sunt stabilite în 

hotărârea privind taxele și impozitele. 

În ședință a fost chemată d-ra consilier (operator rol) Mazdrag Maria Simona. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat cum e cu impozitul pentru extravilan. Cărei 

zone din intravilan îi corespunde? 
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Domnul secretar Benchea Robert  a intervenit și a spus că zonarea se aplică doar pentru 

intravilan. Pentru extravilan impozitele sunt stabilite în hotărârea privind taxele și impozitele 

locale. 

Consilierul (operator rol) Mazdrag Maria Simona  a confirmat cele spuse de către secretar. 

Nu se poate împărți și extravilanul în 4 zone pentru că nu poate exista ”centru” sau ”zona 

medie”. În intravilan s-a făcut zonarea pentru că proprietarul care stă în zona centrală nu 

poate plăti același impozit cu cel de la periferie. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că cineva i-a spus că terenului din extravilan îi 

corespunde cel din intravilan. 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că în extravilan terenurile sunt împărțite și pe 

categoria de folosință. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus în extravilan 

unele sunt fânețe, altele sunt arabil, altele păduri, imaș, pășuni, și fiecare după categoria de 

folosință. 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că la hotărârea privind taxele și împozitele sunt pe 

categoria de folosință, conform legii. 

Alte discuții nu au mai fost. 

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

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   
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JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele casnice și non-casnice în comuna Oțeleni 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a solicitat să prezinte domnul viceprimar 

Gherăescu Felician Mihai despre ce este vorba. 

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

operatorul regional, s-a semnat contractul la nivelul județului Iași cu o firmă din Argeș pentru 

a colecta gunoiul din tot județul Iași. Pubelele care s-au împărțit sunt parte din proiect, va 

înceta strânsul gunoiului cu tractorul pe la fiecare poartă, dar cei care vor veni, vor strânge ca 

și acum de la fiecare gospodărie în parte. Obligația cetățenilor este aceea de a veni să-și 

declare câte persoane are în gospodărie. Toată luna ianuarie va fi pentru depunerea 

declarațiilor de impunere. Taxa aceasta specială va fi oarecum impusă la fiecare cetățean. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă va fi o taxă în plus la taxa 

actuală de salubritate. 

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

schimbă forma. Va fi 4 lei și ceva de persoană/lună.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat ce e cu tabelul din materialul atașat la 

proiect. Sunt unele neclarități. Nu e lizibil, nu e citeț. 

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

Regulamentul este aprobat la nivel de județ – Iași. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă la persoanele juridice se va umbla cu 

cântarul. 

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

juridice vor plăti în funcție de spațiu. Este prevăzut în regulament. Pentru persoanele juridice 

este o formulă de calcul. 

Domnul secretar Benchea Robert  a pus la dispoziția domnului consilier local Benchea Ioan 

textul din proiect, pentru a clarifica ceea ce nu era lizibil. 

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

instituțiile publice vor fi formule de calcul, în funcție de suprafața  utilizată și numărul de 

membri. Prețurile nu sunt atât de ”calde”. Față de ce a fost până acum se scoate taxa de gunoi 

și va fi 4,20 lei în fiecare lună/pers. Trebuie făcută o informare corectă. Toți cetățenii comunei 

să vină și să-și declare numărul de persoane din gospodărie. Cine nu-și declară, se va face 

impunere pe baza datelor exstente la  registrul agricol. Numai pe bază de documente 

justificative se pot scoate de la impunerea taxei de salubritate.  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că în alte localități din țară, se dă o 

pubelă pe gospodărie. Ceea ce depășește se plătește. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că UAT-ul va 

fi taxat la cantitatea de gunoi predat. 

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că sunt gospodării cu 2 persoane care scot o 

cantitate mică de gunoi o dată la 2 săptămâni și alte gospodării unde scot săptămânal foarte 

mulți saci de gunoi. Cum ar trebui procedat aici? 

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

trebui solidaritate, fiindcă este afectat bugetul comunei. Facturile vor veni pe UAT. Se 

impune 4,20 lei/persoană, dar e posibil să nu fie încadrare în buget. În 2018 cu siguranță nu s-

a acoperit ce s-a încasat cu ce s-a plătit. Facturile lunare sunt ori 8000 ori 12.000. În funcție de 

câte mașini sunt, 2 sau 3 mașini. E destul de anevoioasă. Și a fost diminuat cu forțe proprii. 
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Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar Cezar Iosif  a spus că a fost diminuat 

cam 30%. S-a implicat administrația locală atât cât s-a putut. Dar nu s-a aruncat pe câmp ca să 

fie probleme cu Garda de Mediu. În primăvară a fost un control de la Garda de Mediu dar s-a 

scpat cu bine, n-au fost probleme mari. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a cerut avizele pe comisii. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 5 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind initierea demersurilor de elaborare/ actualizare înainte de 

expirarea termenului de valabilitate precum și de prelungirea a termenului de valabilitate a 

Planului urbanistic general al comunei Oțeleni, județul Iași 

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

P.U.G. în lucru, nu-i fnalizat, e făcută prima parte, pe la jumătatea anului 2019 se speră să fie 

un PUG actualizat, cu toate datele la zi. Se lucrează acum la un PUG pentru comuna Oțeleni, 

dar s-a dat o hotărâre de Guvern de prelungire până la data intrării în vigoare a PUG-ului 

general. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 6 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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  JITARU IOAN 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL  URSACHE  IOSIF 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

CARP IOAN   

URSACHE IONELA   

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că dânsul se abține întrucât la ședința din 

14.04.2017, Vinerea Mare a Paștelui, s-a convocat o ședință și au participat numai 7. Dânșii 

nu au participat, din acest motiv. Atunci s-a prelungit PUG-ul. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi. 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor 

de joacă din comuna Oțeleni, județul Iași 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă s-au stabilit care sunt 

locurile de joacă. 

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

deocamdată parcul din centru, să-l delimităm și să-l autorizăm. S-au mai întâmplat în țară 

cazuri cu accidente, nu au fost autorizate. Trebuie autorizat, cu regulament aprobat, că se pot 

întâmpla evenimente și trebuie să fie acoperire din punct de vedere legal. S-au mai întâmplat 

mici incidente, că-s copii, dar din punct de vedere legal, trebuie acoperire. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat ce părere are cu privire la capitolul VI art. 

7. Sancțiuni la Regulament.  

A spus că art 11 aalin. (2) din O.G.2/2001 privind regimul contravențiilor dispune destul de 

clar: minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că se poate face un amendament prin care 

sancțiunile să se aplice conform OG 2/2001. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că este specificat destul de clar că 

”Pentru contraventiile savarsite de minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, minimum si 

maximum amenzilor stabilite pentru faptele savarsite se reduc la jumatate” 

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

amendament și că se schimbă formularea care să trimită la Ordonanța de Guvern 2/2001. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot amendamentul propus e către 

domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 7 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   
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BENCHEA ROBERT   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 8  pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de administrare și funcționare a 

terenului de fotbal  din incinta Școlii Gimnaziale Oțeleni, proprietate publică a comunei 

Oțeleni, aprobat prin Hotărârea nr. 126 din 15 decembrie 2017   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă s-a gândit la o persoană 

care ar putea fi desemnată pentru încasarea taxei. 

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

domnul Miclăuș Dorinel. Cerere a fost și până acuma. Se va da în condițiile în care se va 

putea utiliza. Dacă este gheață și zăpadă multă și nu este curățat, nu se poate da în folosință. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că preferabil ar fi să îl lase Școlii. Ca obiect 

didactic, a terminat profesorul, să poată să îl folosească.  

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

de așteptat de către tinerii din Oțeleni și nu poate să nu-i lase să joace pe el. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că au fost cazuri în care s-au suprapus, au 

venit două echipe în același timp. 

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

încasat trebuia să-și țină o evidență. Va avea și un registru unde va înregistra toate acestea. Va 

fi și un fond de rezervă pentru întreținere. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat cât s-a strâns. 

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

aceștia care s-au strâns se vor folosi să mai schimbe plasa aceea din fibră textilă care se 

deteriorează. Banii sunt într-un cont special doar pentru terenul de fotbal. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a  spus că pot veni 20 de tineri acolo care consumă 

băuturi alcoolice și pot deteriora. 

Domnul secretar Benchea Robert  a spus că este interzis conform regulamentului. 

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

probleme din acest punct de vedere, deocamdată. Au fost sub control. Cei care au dat dovadă 

de neseriozitate nu au mai fost primiți. A spus că se va încerca și terenul mare de pe vale să se 

facă în primăvară. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 8 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   
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BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 9  pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 

2019 

Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat dacă-s blocate posturile. 

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

blocate deocamdată. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 9 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 10  pe ordinea de 

zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna 

Oţeleni care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2018 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că la acest proiect are un amendament. 

Solicită includerea în tabelul cu persoanele nominalizate a următoarelor persoane: Tiba 

Dumitru și Mihoc Monica. 

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

Dumitru ”al lui Tuca”. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că banii sunt prinși în rectificare. 

Domnul secretar Benchea Robert  a întrebat dacă se încadrează la cei 50 de ani de la 

căsătorie.  

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

încadrează. Au împlinit 50 de ani înainte de a muri domnul Dumitru. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot amendamentul propus e către 

domnul consilier local Benchea I. Robert. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN   
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MIHAI 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 10 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 11  pe ordinea de 

zi. 

Proiect de hotărâre privind  alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea  sărbătorilor 

de iarnă pentru copiii școlari și  preșcolari din comuna Oțeleni, în anul 2018 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat câți copii sunt înscriși la școală. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a răspuns că sunt 328 copii. 

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că are o întrebare pentru doamna Iftime Alida 

Elena. Cineva i-a spus că la copiii de la grădiniță se percepe taxa de 20 lei ca să vină Moș 

Crăciun. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că dânsa a interzis. Să-i spună numele 

educatoarei care a cerut acest lucru. 

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că la grădiniță. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă se suprapun banii ceruți de 

către Grădiniță cu banii alocați de Consiliul Local? 

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că oamenii erau foarte revoltați. Și a zis că el 

din acest motiv vrea să întrebe. 
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că și la 

dânsul au ajuns reclamații de genul acesta.  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că va avea ședință de consiliu profesoral 

și va pune în discuție lucrul acesta. A înțeles că s-au cumpărat inclusiv obiecte de mobilier. 

Întâmplător a ajuns acolo. Cadrul didactic respectiv va trebui să suporte consecințele.  

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că oamenii au invocat și aspectul acesta cu 

schimbarea mobilierului, că e vechi și că trebuie să pună altul. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că la Școala Gimnazială se stă în praf, în 

frig. Dar comitetul de părinții pe clase pot hotărâ să-și strângă un fond pe care să-l cheltuie 

așa cum consideră ei, dar numai cu acordul tuturor părinților. Nimeni nu poate fi obligat să 

contribuie sau nu. Se încearcă crearea asiciației părinților. Acolo trebuie să contribuie cu toții, 

ca în timp să poată colecta 2% impozitul pe venit,  20% din impozitul de la societăți și agenți 

economici, dar pentru Moș Crăciun nu. 

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

asociație de părinți trebuie autorizată ca furnizor de servicii social-medicale, cu personalitate 

juridică, ca să poată face deconturi. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a  întrebat cum vor fi împărțiți banii? Într-un an s-au 

ales 2-3 consilieri din fiecare localitate, Oțeleni și Hîndrești, s-au împărțit banii la 330 elevi și 

cât a revenit pentru fiecare elev, s-au achiziționat produse de la 2 magazine. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că anul trecut, ceea ce a primit 

fiecare copil (inclusiv propriul copil) a fost în cuantum de 20 lei. Erau produse foarte proaste. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că, ceea ce au primit consilierii locali și 

cadrele didactice de la școală, tot din suma aceea a fost. 

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

dată per total sărbători de iarnă. El s-a ocupat inclusiv de angajații primăriei. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că în proiect ar trebui specificat cât 

se alocă pentru elevi, cât pentru cadre didactice. 

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

copii s-au luat pachete la fel pentru toți. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus ca să se dea cum consideră, dar să nu mai iasă 

discuții! 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

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

vrea să se meargă împreună, să vadă și copiii cine sunt consilierii comunei Oțeleni, nu-i 

problemă. 

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

dispensar copacul mic trebuie tăiat. Se intră în reabilitare cu dispensarul și trebuie tăiați toți 

copacii. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 11 pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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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JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 12  pe ordinea de 

zi. 

Probleme curente, întrebări 

Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a luat cuvântul și a spus că 

în fața dispensarului sunt 2 brazi care vor trebui tăiați, nu acum, dar în primăvară, ca să nu fie 

un chin cu reabilitarea. 

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

din jur de acolo vor fi tăiați, că o să fie șantier de reabilitare. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că a votat bugetul, dar are o nelămurire pe care 

ar vrea ca domnul viceprimar s-o verifice până la cumpărarea cadourilor: nici în proiectul de 

hotărâre nici în expunerea de motive nu a găsit banii: cei 200 milioane, în ce capitol sunt? 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că nu-și amintește să fi fost vreodată 

consilieri locali la împărțit cadouri la copii la școală. 

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că dânsul nu a fost niciodată. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus ca doamna Iftime Alida Elena nu era consilier 

local în acea vreme. În mandatul 2004-2008. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că anul trecut consilierii locali au primit 

un pachet un pic mai frumușel iar profesorii altfel. Domnul Gherăescu Felician Mihai așa de 

mult îi iubește pe doamna Iftime Alida Elena și pe domnul Dieac Adrian..   

Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că îi dă doamnei Iftime Alida Elena cadoul lui 

de anul trecut, că îl are și acuma! 

Domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif a spus că e mai scump 

pachetul acuma. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus ca 35 de lei e o sumă frumușică. 

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

aprobați, se încearcă să nu se mai implice sponsorii. Cei care vor să facă acte de binefacere. 

În ședință a venit doamna contabil Filip Rodica pentru a răspunde la nelămurirea semnalată de 

către domnul consilier local Dieac Adrian. 

Doamna contabil Filip Rodica  a spus că la ultima rectificare de buget din luna a 11-a, HCL 

nr. 93 din 28.11.2018. 

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 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


