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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. 4239 din 24.04.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 24.04.2019 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 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. (1) din Legea 215/2001 

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

prin dispoziția nr. 118 din 19.04.2019 și convocatorul înregistrat la  nr. 4171 din 19.04.2019. 

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 procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 22.03.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară 

din data de 28.03.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

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

data de 16.04.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

4. Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului 

Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a 

aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și  de canalizare 

nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 
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exprimării votului în AGA ARSACIS 

5.  Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special 

reprezentantului UAT Comuna Oțeleni  să aprobe în Adunarea 

Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași 

- ARSACIS, revocarea Hotărârilor Adunării Generale a 

Asociaților ARSACIS nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni, pe anul 2019 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru Școli al României și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente semestrelor 1 și 2 din 

anul școlar 2018 – 2019, la nivelul comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind asumarea /neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru Școli al României și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2019 – 2020 

la nivelul comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune 

nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și 

CMI Lungu Ana Ionela 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. 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 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   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 22.03.2019 

Discuții nu au fost. 

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 0 ”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   
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JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 28.03.2019 

Discuții nu au fost. 

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 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   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința de îndată din data de 16.04.2019 

Discuții nu au fost. 

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 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   

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

Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare și a aprobarea modificărilor Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și  de canalizare nr.48/2009 precum și 

acordarea mandatului special în vederea  exprimării votului în AGA ARSACIS 

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

pe data de 24 la ședință la asociație să vadă despre ce este vorba.  Din ceea ce știe, oficial nu 

este semnat un contract de finanțare pe POIM-ul acesta. Dacă se vrea să se meargă pe  o altă 

linie de finanțare, probabil va trebui să se iasă din ARSACIS. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a cerut ca să se inițieze un proiect de hotărâre în 

acest sens pentru ieșirea din ARSACIS. 

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

găsește locul comuna Oțeleni în ARSACIS, fără o rețea de distribuție a apei. Majoritatea 

comunelor au o astfel de rețea. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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 0 ”abțineri”.  
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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   

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

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna 

Oțeleni  să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași - ARSACIS, revocarea Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 19 și 

nr. 20 din 14.06.2018. 

Discuții nu au fost. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul nr. 5 pe ordinea de zi.  

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Oțeleni, pe anul 2019. 

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

amendament la acest proiect.  

Au fost împărțite exemplare cu amendamentul fiecărui consilier prezent în sală. 

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

se închideau sumele, având în vedere că lucrăm cu oamenii pe care îi avem”. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert a spus că amendamentul este înregistrat cu numărul 

4207/22.04.2019. 

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

contabilei să fie deschidere în buget, că în timpul anului se mai pot duce de pe un capitol pe 

altul. Dacă mai vin bani, să fie deschidere să mai poată fi duse sume pe capitolele respective. 

Domnul secretar, Benchea L. Robert a spus că dacă se discută încet nu va  putea consemna 

dezbaterea în procesul-verbal. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură a depus aviz nefavorabil la acest proiect. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a intervenit și a spus că, având în vedere faptul 

că grupul Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local Oțeleni tratează cu 

indiferență aprobarea proiectului de buget, împiedicând astfel atât activitățile administrației 

publice, neluând în seamă faptul că aici sunt prevăzute inclusiv sumele din care se fac plata 

salariilor aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, ”suntem nevoiți să ne 
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exprimăm votul astfel încât să putem demara în continuare, în bune condiții, activitatea 

administrativă în comuna noastră”. 

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

domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 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   

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 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   

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

Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente 

Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente semestrelor 1 și 2 din anul școlar 

2018 – 2019, la nivelul comunei Oțeleni 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură avizează nefavorabil proiectul. 

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 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   

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

programului cornul și laptele este o corvoadă pentru administrația locală. Dacă cei de la 

școală consideră că a mers mai bine cu Consiliul Județean, să spună. 
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Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că, din punctul lor de vedere nu există 

diferență, decât că trebuie să facă niște hârtii în plus, dar aceasta a fost de la an la an, s-au 

cerut tot mai multe hârii. Produsele ajung în timp util. Nu poate spune că este un program 

foarte eficient, pentru unii da, pentru alții mai puțin. Dar nu pot ei să priveze de un drept pe 

copii, atâta timp cât este un program. ”Nu trebuie să comentăm noi. Trebuie să ne supunem 

efectiv”. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a întrebat dacă pe 

viitor există  posibilitatea să paseze responsabilitatea spre Consiliul Județean. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că anul acesta Consiliul Județean l-a 

pasat consiliiilor locale, din cauza faptului că este un volum foarte mare de muncă. Atâta timp 

cât este un program național, nu poate spune consiliul local că nu-l dorește, pentru că nu-i 

normal. Au instrumente foarte bune de verificat. Copiii care nu sunt la școală sau care sunt în 

excursii, nu primesc în ziua aceea.  

Domnul consilier local, Dieac Adrian  a spus că s-ar putea organiza licitația și la nivel de 

comună.  

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

Consiliul Județean a fost ca să nu mai ajungă produsele alterate sau învechite la elevi, iar prin 

preluarea responsabilității de către autorităților publice locale, să se eficientizeze programul.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că a înțeles de la contabilitate că anul 

acesta consiliul local a achitat sumele respective, urmând să recupereze ulterior de la 

Consiliul Județean pe baza documentelor. 

Alte discuții nu au mai fost. 

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

Proiect de hotărâre privind asumarea /neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2019 – 2020 

la nivelul comunei Oțeleni 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost.  

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 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   

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

probleme și de comunicare cu cei de la APIA și că intenționează să o schimbe pe domnișoara 

funcționar care se ocupă de programul cu APIA. Va desemna un alt funcționar care să se 

ocupe de APIA. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a propus-o pe doamna Tiba Monica. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a confirmat. A spus 

că nu prin nervi se rezolvă problemele. Trebuie găsite soluții și rezolvate problemele. 

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

Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 

încheiat între Consiliul Local Oțeleni și CMI Lungu Ana Ionela 
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Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că are semnale că lumea nu știe ce se 

întâmplă, este o situație delicată. Ce  se poate face pentru salvarea situației. Celălalt medic 

preia o parte din pacienți până la un punct, câțiva pacienți se duc la Iași la doamna în 

continuare. Ce se întâmplă cu cei care rămân în aer? Că alt medic nici nu mai vine. Ar trebui 

discutat cu doamna doctor care a plecat.  

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

care pleacă nu are nicio relație de subordonare față de Consiliul Local. Este liber să plece. Va 

trebui discutat la Casa de asigurări și la Direcția județeană de sănătate publică. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena a spus că ar trebui găsite soluții ca să fie 

încurajat cineva să vină. În primii ani poți să-i scazi prețul la chirie.  

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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 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   

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

Probleme curente, întrebări 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a cerut permisiunea 

să se retragă, întrucât trebuie să meargă la un proces. 

Alte discuții nu au mai 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 


