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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. 2752 din 22.03.2019 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 22.03.2019 ora 08.00  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. 87 din 18.03.2019 și convocatorul înregistrat la  nr. 2893 din 18.03.2019. 

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. Aprobarea modificării procesului-verbal nr. 305/15.01.2019. 

încheiat în ședința de îndată din data de 15.01.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

2. Aprobarea modificării procesului-verbal nr. 2037/15.02.2019. 

încheiat în ședința extraordinară  din data de 15.02.2019 

p. Secretarul comunei 

Lupu Ioan 

3. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din 

28.02.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

4. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința de îndată din 

06.03.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii privind Viceprimar cu 
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concesionarea pășunii comunale Bahnă aflată în domeniul 

privat al comunei Oțeleni 

 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de 

distribuire a gazelor naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru 

persoanele cu handicap   

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre nr. 5954 din 14.09.2018 privind 

”RUGĂMINTEA” adresată consilierilor P.S.D. de a 

”VALIDA”  mandatul de consilier local al domnului Tache 

Petre Alin 

Consilier local, 

Benchea Ioan 

10. Hotărârea-final civilă nr. 153/2019 pronunțată la data de 07 

februarie 2019 de către Tribunalul Iași 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

11. Raport anual al primarului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

12. Probleme curente, întrebări  

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a supus spre aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 ”abțineri”.  

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

Aprobarea modificării procesului-verbal nr. 305/15.01.2019 încheiat în ședința de îndată 

din data de 15.01.2019 

Domnul secretar Benchea L Robert  a spus că s-a îndreptat eroarea materială semnalată de 

către domnul consilier local Benchea Ioan. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 1 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  CARP IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF  

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

 

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

Aprobarea modificării procesului-verbal nr. 2037/15.02.2019. încheiat în ședința 

extraordinară  din data de 15.02.2019 
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Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că s-a îndreptat eroarea materială semnalată de 

către grupul de consilieri.  

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 2 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

 

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din 28.02.2019 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 3 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 4 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința de îndată din 06.03.2019 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 4 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 5 ”abțineri”.  
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Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  CARP IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF  

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 5 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii privind concesionarea pășunii 

comunale Bahnă aflată în domeniul privat al comunei Oțeleni 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că are un amendament la acest proiect de 

hotărâre. A spus că orice procedură de licitație trebuie să îndepărteze orice criteriu 

discriminatoriu. Având în vedere că parcela la care se face referire se află în marginea satului 

Hândrești, iar principala ocupație prin care locuitorii de acolo își procură cât de cât veniturile, 

este agricultura și creșterea animalelor, se introduce un amendament prin care, în primă fază, 

la licitație să poată participa doar locuitorii de pe raza satului Hândrești, iar procedura de 

licitație să fie cu strigare având posibilitatea concedentul să-și selecționeze ofertanții în baza 

criteriului stabilit adică de pe raza localității Hândrești. Dacă în primă fază nu se 

concesionează, la cea de-a doua licitație să participe inclusiv cetățeni de pe raza localității 

Oțeleni, iar, la urmă, dacă nu se concesionează, să aibă posibilitatea să participe la licitație 

oricine. Acest amendament este propus ca și anexă 1 la proiectul inițial, astfel încât celelalte 

anexe să se devanseze cu câte un număr fiecare. Anexa nr 1 va deveni anexa 2, anexa 2 va 

deveni anexa 3, va fi modificat inclusiv caietul de sarcini. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot amendamentul propus de către 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena.   

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul inclus. 
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În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF    

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 6  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de distribuire a gazelor naturale 

în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi 

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

este la stadiul de S.F.(studiu de fezabilitate.), se va încerca depunerea unei cereri de finanțare 

la Ministerul Dezvoltării, pentru că au deschis linii de finanțare inclusiv pentru aducțiune gaze 

în comune, și va trebui să se înainteze proiectul tehnic. O fază premergătoare pentru proiectul 

tehnic o constituie existența unui concesionar. Ca să vină un concesionar, nu se știe cât este 

comuna de atractivă, în comparație cu alte comune. Nu este atractivă comuna din punct de 

vedere economic, pentru că nu vor fi atât de mulți abonați, ca să poată oamenii să-și facă un 

punct de lucru aici. Dar itrând într-o formă de asociere cu Bâra, Boghicea, Strunga, probabil 

va veni un concesionar care-i va prelua pe toți la un loc. Să aibă o echipă de intervenție în 

zonă, aici. va trebui să i se pună la dispoziție un teren pentru a se organiza, de parcat utilaje, 

unde va putea să încaseze direct de la populație. Comuna concesionează investiția. Ei au 

reglementări prin ANRE să nu crească prețul, să fie un preț național.Nu vor fi probleme de 

genul acesta. De acum încolo va trebui demarată procedura de proiect tehnic și autorizare de 

construcție. Toate cele finanțate prin fondul de investiții se vor realiza doar dacă este 

autorizației de construire emisă. Nu se finanțează doar la stadiul de SF. Acum se finanțează la 

stadiul de emitere a autorizației de construire. S-a constatat că merg foarte greu proiectele la 

stadiul de SF. Odată ce un constructor a emis listele de cantități, nu poate spune după aceea că 

nu poate duce lucrarea la îndeplinire. Este un exemplu mărirea salariului minim în construcții 

la 3000 lei. și toți au făcut notificări. Trebuie mărite contractele la toți. Dar la un moment dat 

va trebui să se reevalueze proiectele. Spre exemplu, grădinița de la Hândrești este 

subevaluată. Va trebui făcută și aceea. Nu se poate da cu piciorul la 5 miliarde de lei vechi 

pentru 300 milioane. Trebuie găsite soluții. Mai dureroase sunt proiectele mari. La alte 

primării mari care au contracte de 2 mil euro pe contracte apă-canal, acolo valoarea este mai 

mare.  

Alte discuții nu au mai fost. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 6  pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și  1 ”abțineri”.  
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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   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF    

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 7  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – 

legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap   
 Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai  a spus că este în 

sarcina Primăriei emiterea acestor carduri-legitimații. Persoanele cu handicap nu și le pot 

procura din altă parte decât de la Primărie.  

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 7 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 8  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29 

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

o hotărâre AGA la APAVITAL. Proiectul cu apă Oțeleni merge foarte greu. Nici în momentul 

de față nu este semnat un contract de finanțare prin așa-zis-ul POIM, care este așteptat de ani 

de zile. A spus că va pune în discuție la ședința AGA de săptămâna viitoare inclusiv o 

eventuală ieșire din ARSACIS. Și să se găsească soluții. Că dacă se stă după marele ”Master 

Plan”, nu se știe dacă se va reuși vreodată. Că APAVITAL este interesată să preia instalații 

gata făcute, prin fonduri europene, guvernamentale. Nu să muncească ei să facă. Aceasta este 
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observația lui personală. Spre exemplu, se roagă unități care au făcut instalații de apă-canal, 

să-i ia APAVITAL-ul în administrare. Dar asta e România. 

Alte discuții nu aumai fost. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 8 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 9  pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 5954 din 14.09.2018 privind ”RUGĂMINTEA” adresată 

consilierilor P.S.D. de a ”VALIDA”  mandatul de consilier local al domnului Tache Petre 

Alin 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a supus la vot punctul nr. 9 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 5 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 7 ”abțineri”.  

 

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

BENCHEA IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

CARP IOAN  DIEAC ADRIAN 

JITARU IOAN  JITARU IONEL 

URSACHE  IOSIF   CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 10  pe ordinea de zi: 

Hotărârea-final civilă nr. 153/2019 pronunțată la data de 07 februarie 2019 de către 

Tribunalul Iași 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a cerut secretarului să prezinte despre ce este 

vorba. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că a fost un proces în care domnul consilier 

local Benchea Ioan a acționat în justiție Consiliul Local Oțeleni pentru anularea unei hotărâri 

privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni. 
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Instanța s-a pronunțat, a suspendat executarea hotărârii, a anulat hotărârea dar încă nu este 

definitivă ci este atacabilă cu recurs.  

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

lua act de hotărârea aceasta, să se revină la vechile comisii, nu se merită să se mai atace cu 

recurs. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că ar trebui inițiat un proiect de hotărâre. 

Domnul consilier local Dieac Adrian a spus că nu e nevoie, că rămâne valabilă hotărârea 

veche. 

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

rămâne hotărârea cealaltă, se ia act de hotărârea instanței și se revine la vechile comisii. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că a văzut că domnul Benchea Ioan a 

cerut 70 de lei cheltuieli de judecată. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu primește bani individual de la consilieri, 

că dânsul nu este la cerșit. Pe bază de documente. 

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

făcută o procedură legală prin casierie. Se va reține din indemnizațiile de consilieri.  

Domnul consilier local Benchea Ioan:  se va termina și epopeea asta odată! Dacă ne jucăm 

cu hotărâri de instanță. Nu e chiar așa să ne luăm la mișto. Rugămintea mea e, domnu 

secretar, pentru că trebuie reorganizate comisiile, o comisie este cu număr par, să se inițieze 

un proiect de hotărâre în sensul acesta pe baza unor consultări cu liderii partidelor politice cu 

privire la repartizarea consilierilor pe comisii. Fiecare comisie să fie reprezentată de consilieri 

de la ambele partide, PSD și PNL. După termenul de 15 zile, în situația în care nu vă hotărâți 

să faceți recurs. Îi veți mai da 3000 lei doamnei Șuhan, că ea atât a confirmat, o să-mi dați mie 

70 de lei, eu am cerut 200 lei pentru bilete la microbuz, dar n-am mai depus la instanță, că am 

zis ca să rămână pentru posteritate.  

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că proiectele de hotărâre se inițiază de către 

consilieri, primar, viceprimar. Secretarul nu poate iniția proiecte de hotărâre. 

 Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că hotărârile de consiliu local care nu sunt 

lovite de tardivitate, aprobate din data de 09.03.2018, până în prezent sunt nule întrucât și 

comisiile au lucrat sub aspectul de inegalitate. Cele care nu sunt lovite de tardivitate. Voi face 

toate demersurile s-o lămurim odată, până la terminarea mandatului. Știu că am respectat cât 

de cât legea. 

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

ce în mandatele trecute nu a respectat legea domnul Benchea Ioan. Nu știe cum de s-a trecut 

”la catolici” așa peste noapte. Până atunci trăiau într-o lume paralelă. S-au închiriat niște 

silozuri care nici măcar nu erau în inventar, cum de nu a sesizat el atunci lucrurile acestea? 

”Cum de v-au scăpat unele lucruri?” 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus: ”pentru că stați cu legea în mână și nu știți să 

o folosiți!”  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  legea te poate 

ajuta să și încurci o comunitate cum este Oțeleni-ul și dumneavoastră chiar încercați să faceți 

lucrul acesta! 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  avantajul călărețului, n-are rost să mai discutăm  

acuma! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  chiar încercați să 

puneți bețe în roate când e funcționare. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a intervenit și a citit din considerentele 

hotărârii civile în discuție cu privire la dreptul de vot al viceprimarului cu atribuții de primar. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  asta a spus un 

domn judecător?  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că aceeași hotărâre spune că viceprimarul 

nu își pierde calitatea de consilier local. 
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  fiecare citește ce 

le convine! 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  acesta este un subiect de teză de doctorat, pentru cei 

care vor să devină doctori. S-au plătit zeci de mii de lei din banii primăriei, ai consiliului local 

pe procese, iar el cu 70 de lei a câștigat.  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  trebuie să vă mai dau și eu niște bani pentru 

grija pe care mi-o purtați că îmi trimiteți la ANI, că eu am trimis până acum la ANI să mă 

interesez de situația 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  la ANI v-a trimis cel pe care nu l-ați validat i-ați luat 

pâinea de la gură, da? Ieri s-a dat hotărârea prin care s-a anulat dispoziția prin care l-ați dat 

afară pe domnul Cezar Viorel, cu drept de reîncadrare în muncă și plata salariilor. S-a dat 

hotărârea. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  dacă dumnealui demonstra atâta competență. 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  de ce nu v-ați luat de soțul dumneavoastră, că vi-e 

subaltern! 

Domnul consilier local Ursache Iosif:  sunt la ANI și eu, că și pe mine m-au reclamat! 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  iar invalidarea lui Tache este un răspuns la 

bunăvoința grupului PNL pentru cele două proiecte pe care le-am votat. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că hotărârea judecătorească nu spune nimic 

despre domnul viceprimar Gherăescu Felician, ci despre comisiile de specialitate. 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  unde ați studiat dreptul domnul Dieac? La facultatea 

de religie!? 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  dar 

dumneavoastră unde ați studiat dreptul domnu Benchea? O să vă ia doctorand judecătorii 

ăștia! 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 11  pe ordinea de zi: 

Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei 

Oțeleni 

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

înscrie dânsul la cuvânt. Va trebui ca împreună cu domnul viceprimar (Cezar Iosif), va chema 

și pe cineva de la Garda de mediu și o va lua stradă cu stradă, pentru cei care au țevi în drum. 

Inclusiv pârâul îl va lua la picior. A fost cu o zi înainte la o ședință pe nitriți la prefectură și a 

vorbit cu două doamne de la mediu să vină. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că ar trebui făcută o informare către 

cetățeni. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  cu informare și cu 

te rog frumos nu vom face niciodată nimic! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  îl puneți pe preot să strige în biserică, e 

cel mai simplu mod de a ajunge la urechile oamenilor. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  cei care au 

sectoare să le comunice oamenilor! 

Domnul consilier local Ursache Iosif:  Ce este pe pârâul acesta, de la Vasile ”Mărica” la 

vale: coceni, de toate, gunoi, este de groază! Au țevi scoase în stradă, inclusiv pe drumul de la 

brutărie pe strada principală. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  e dezastru! Voi 

tăia toată vegetația de pe pârâul acesta ca să-l putem controla și administra. Toată vegetația va 

trebui tăiată! Să nu spună nimeni că-i copacul lui, sau că-i pus de el. Este pe domeniul public, 

e în administrarea noastră. Ei dacă nu-și fac treaba pe pârâul acesta trebuie să intervenim noi. 

Toți s-au extins până în firul apei, dar când vine vorba strâns un pet, de strâns un gunoi, 

nimic! 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  Este hotărâre de consiliu local. De ce nu îi 

sancționați contravențional? Sunteți competent material, teritorial, le dați un avertisment mai 
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întâi, a doua oară, împreună cu domnul viceprimar interimar Cezar iosif, ați aplicat o 

sancțiune!  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Dacă sunt deșeuri pe pârâu, undeva în sus 

și când vine apa mare le aduce în vale (de exemplu la pod la Hermina),  degeaba muncești și 

îți faci curățenie în pârâul tău dacă vine mizerie de la deal! 

Domnul consilier local Cezar Iosif:  Doamna Moroșanu, mai bine ți-ai tăia țeava care o ai în 

pârâu! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Da chiar veniți să-mi arătați, chiar vă rog! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai:  Informați vă rog 

să-și mai taie spinii de pe imaș, nu ne ajunge imașul, dar pe imașul din jos, în procent de 30% 

e acoperit de boscheți. Animalul nu mai poate paște sub copacul ăla! Dacă s-ar face curățenie 

s-ar valorifica mai bine imașul! 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   a dat citire punctilui nr. 12  pe ordinea de zi: 

Probleme curente, întrebări 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel   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 

JITARU IONEL 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


