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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. 3698 din 18.06.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 18.06.2020 ora 08.00,  în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Oțeleni, care se defăşoară în sala de şedinţe a consiliului local.   

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 ABSENT 

9. JITARU IOAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 11 din 12 consilieri locali în funcție. Absentează domnul consilier 

local BENCHEA IOAN. 

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. 107 din 12 iunie 

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 aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 

2014 - 2020” precum și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat, 

agricultură 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii 

investițiilor aferente UAT Comuna Oțeleni 

și a participării Consiliului Local al 

comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 

2014 – 2020 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat,agricultură 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea 

Hotărârii nr. 42 din 19 mai 2020 privind 

aprobarea încheierii contractelor de 

închiriere prin atribuire directă pentru 

suprafețele de pajiști disponibile în anul 

2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – 

Danciu și Zgâia - Danciu, aflate în 

inventarul domeniului privat al comunei 

Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, 

de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus că dorește 

suplimentarea ordinii de zi cu punctul 4. Diverse 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus spre aprobare ordinea de zi 

suplimentată cu punctul 4. Diverse: 

În urma votului exprimat au rezultat 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   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” 

precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert  a spus că anexa nr. 1 are un volum foarte 

mare, aprox 600 pgini, și este postată pe pagina de internet a Primăriei. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 
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IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Oțeleni și 

a participării Consiliului Local al comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020 

 Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a întrebat în ce constă cofinanțarea. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că sunt 2% 

din valoarea proiectului cofinanțare din partea Comunei Oțeleni.  

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că iese 4, la toată perioada de 

realizare a proiectului. Vine plătită în tranșe. 

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

momentul care s-a semnat, nu va plăti prima dată Comuna Oțeleni. Să vină banii de la 

Comisia Eropeană. Proiectul este finanțat prin P.O.I.M. Partea comunei se va plăti față de 

APAVITAL. Sunt 3 investiții aici: se face instalație de distribuție apă, instalație de canalizare, 

plus devierea firului 1 conducta mare va merge Hândrești –Brăești. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus că au început deja. 

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

este sit-ul Natura 2000. Pe o perioadă sunt stopate lucrările și săpăturile. Știe de la o ședință la 

care a particiat împreună cu Garda de Mediu.  

Discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 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   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de 

zi: 
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Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 42 din 19 mai 2020 privind aprobarea 

încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști 

disponibile în anul 2020, Hîndrești – Bahnă, Hîndrești – Danciu și Zgâia - Danciu, aflate 

în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local, Ursache Iosif  a spus că a înțeles că la acest teren sunt niște 

probleme. 

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

probleme între cei care au arendat; între toți crescătorii de animale sunt probleme. A decis, ca 

să nu existe discuții că a dat cu prioritate către cineva (unii nu au avut internet, nu a fost o 

comunicare prea bună) să anuleze proiectul și să se țină cont de fiecare, cu efectivele de 

animale și suprafața de teren. Se va prioritiza Bahna spre cei care nu au suficientă pășune. 

Dacă se acoperă, ar fi o variantă să se împartă la toți proporțional cu câte animale au și să se 

lase accesul la apă. Înspre Baltă nu există apă suficientă pentru animale. Ar trebui făcută o 

dezmembrare pe acel teren unde este apă, să poată merge toți din zonă la apă. E o propunere. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus că  anul acesta se va pierde subvenția de la APIA 

și crescătorii de animale vor plăti redevența din banii lor. 

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

depune și luna următoare cu oarece penalități. Nu trebuie favorizat nimeni. Problemă este pe 

Oțeleni - suprafață de imaș raportat la număr efectiv de animale,- unde este deficit comparativ 

cu Hândrești. La fosta livadă este compromis în proporție de 60%. Nu-i nici pădure, nici 

livadă, nici pășune. La Oțeleni pe Brăileanu se primește subvenție ca și pășune.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că unii crescători de animale au contracte 

de arendă încheiate cu proprietari persoane fizice. Pe viitor să-și ia informațiile în timp util.  

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

achiziționează animale fără să aibă pășune unde să le pășuneze. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian  a spus că el propune să nu se revoce această hotărâre. 

După aceea pot veni alții cu alte animale cumpărate și să solicite mai mult. Crescătorii de 

animale au știut care este situația.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a întrebat cum s-a împărțit pășunea la hotărârea 

anterioară. 

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

de efectivele de animale. S-au făcut calcule cu ajutorul unui funcționar de la Direcția 

Agricolă. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că aici este vorba despre orgolii. Propune 

amânarea proiectului. 

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

revocarea și să-i cheme pe crescătorii de animale și să le dea acces la apă. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că în cazul unui nou proiect 

propune să fie transparență maximă. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

DIEAC ADRIAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA CEZAR IOSIF  

JITARU IONEL   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   



Pagina 5 din 5 
 

JITARU IOAN   

URSACHE IOSIF   

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a precizat că nu a participat la ședința la 

care s-a adoptat hotărârea. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de 

zi: Diverse 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că ține să-i mulțumească 

domnului primar Gherăescu Felician Mihai  pentru achiziționarea mașinii de pompieri, dar 

vrea să o vadă în funcțiune: să fie echipată și funcționabilă. 

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

funcționabilă. a trebui făcut un instructaj cu cei de la I.S.U. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întreba dacă este donată.Vrea să fie 

transparență totală. 

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

public ce este și că doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  are informații doar 

parțiale. Dacă se dorește o situație exactă el o poate pune la dispoziție oricând.  Sunt 

documente publice și nu le dă pe sub mână. Va trebui făcută și o remiză PSI adtfel incat 

agentul termic să nu înghețe iarna. Se va face din panouri sandwich, ca să aibă ieșire directă și 

să fie acoperită. Are pompe. 

Domnul consilier local, Ursache Iosif  a spus că sunt unele care se alimentează doar de la 

hidrant. 

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

sunt doi hidranți pe Oțeleni, unul la bloc și unu la Ion Diac în față. S-au montat din 2017.  

Domnul consilier local, Carp Ioan  a întrebat care este stadiul la proiectul de apă Hândrești. 

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

încărcată instalație. Este în probe. Se pregătește pentru recepția finală. După recepție se va 

preda rețeaua către operatorul APAVITAL. 

Domnul consilier local, Jitaru Ionel  a întrebat de șanțurile de la Satu Nou. Este o procedură 

de reziliere dar după recepția parțială. Garanția lor este doar în baza unei recepții parțiale. 

Bugetul rest de executat va permite găsirea unui nou constructor.  

Domnul consilier local, Carp Ioan  a întrebat de asfaltarea de la Hândrești. 

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

inalizat proiectul tehnic. Inclusiv pentru căminul cultural. Licitația va fi făcută de către CNI. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că insistă să se rezolve problema cu 

drumul la cimitirul Ortodox din Oțeleni. Nu a văzut nici o mișcre. A înțeles că este o grădină 

între Mărtinescu și Sabău. Proprietarii aceia ar fi dispuși să vândă.  

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

dispuși să vândă, el ar fi pentru achiziționarea acelei grădini. Terenul este lângă Valentin 

Amărtinesei. Este foarte bună poziția. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a declarat ședința închisă. 

Domnul consilier local, Ursache Iosif  a spus că, în legătură cu gunoiul, nu toți bătrânii au 

acces la internet pentru a se informa. Ar trebui informați și prin alte mijloace de comunicare, 

chiar preotul după slujbe ar putea să-i informeze; sau să se facă pliante informative si să se 

dea din poartă în poartă. 

Alte discuții nu au fost. 

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 

BENCHEA I. ROBERT 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


