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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. 6409 din 26.07.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 26.07.2019 ora 08.00  în cadrul ședinței ordinare 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 PREZENT 

9. JITARU IOAN ABSENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 11 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Domnul 

consilier local Jitaru Ioan este absent. 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ședința este legal constituită.  

Convocarea a fost făcută conform prevederilor 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 177 din 19.07.2019. 

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. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 21.06.2019 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 01.07.2019 

Secretar general, 

Benchea Robert 

  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al  U.A.T. 

Comuna Oţeleni pe trimestrul III 2019 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 
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Gherăescu 

Felician Mihai 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea 

comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

concesionarea prin licitație publică a 

imobilului Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” 

în suprafață de 1024 m.p. proprietate 

publică a comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

5. Proiect de hotărâre privind includerea în 

inventarul domeniului privat al Comunei 

Oțeleni a unor silozuri de suprafață situate 

în incinta Complexului Zootehnic din satul 

Hîndrești, comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea a 

două silozuri de suprafață situate în incinta 

Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, 

comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 

imobilului Teren bloc cu 8 apartamente 

precum și de modificare a inventarului 

domeniului privat al comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea 

imobilului Teren terasă în fața blocului cu 8 

apartamente I, aflat în inventarul 

domeniului privat al comunei Oțeleni 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea 

spaţiului comercial aflat la parterul blocului 

de locuinţe din sat Oţeleni, comuna Oţeleni, 

judeţul Iaşi 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

10.  Proiect de hotărâre privind concesionarea a 

cinci clădiri (grajduri) situate în incinta 

Complexului Zootehnic din satul Hândreşti, 

comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate 

privată a Comunei Oţeleni  

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Oțeleni, județul 

Iași, prin înscrierea corectă a suprafeței de 

teren și a elementelor de identificare, 

aprobarea dezmembrării și a vânzării către 

titularii dreptului de prempțiune pentru 

Consilier local, 

Cezar Iosif 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 
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imobilul teren intravilan aferent 

magazinului sătesc Oțeleni 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării  și desfășurării evenimentelor 

”Hram anual  în satul Oțeleni 2019”  și 

”Hram anual în satul Hândrești 2019” 

precum și pentru aprobarea achiziționării 

serviciilor cultural-artistice 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

13. Adresa nr. 6179 din 18.07.2019 înaitată de 

către domnul Cezar Viorel 

  

14. Adresa nr. 4458/03.05.2019 înaintată de 

către grupul de consilieri ai Partidului 

Național Liberal 

Consilier local, 

Benchea Ioan 

 

15. Adresa nr. 6038/12.07.2019 înaintată de 

către grupul de consilieri ai Partidului 

Național Liberal 

Consilier local, 

Benchea Ioan 

 

16. Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 

17793/G/II/18.06.2019 

  

17. Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 

20985/G/II/10.07.2019 

  

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

suplimentează ordinea de zi cu punctul nr. 18 care va fi ”Diverse”. 

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

participa la vot la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul inițiat de către domnul 

consilier local Cezar Iosif.  Dacă va fi nevoie, va ieși din sală.  

Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că nu va participa la vot la punctul nr. 9 de 

pe ordinea de zi. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre 

aprobare 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   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a supus spre aprobare procesul-verbal 

încheiat în ședința ordinară din data de 21.06.2019. 

Discuții nu au fost. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a supus spre aprobare procesul-verbal 

încheiat în ședința extraordinară din data de 01.07.2019. 

Discuții nu au fost. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că, înainte de a trece la punctul 

nr. 3 de pe ordinea de zi, ține să facă anumite precizări: 

Conform OUG 57/2019 privind Codul administrativ:  consilierii locali participa la dezbateri 

in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere 

exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta are dreptul sa 

limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate 

propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total 

de dezbatere a proiectului.Presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa 

raspunda intr-o problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de 

organizare si functionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor. 

Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune 

incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere 

a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu 

majoritate simpla. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  l-a întrebat pe domnul consilier local 

Benchea Ioan, lider de grup (PNL),  dacă domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu 

felician Mihai, are drept de vot.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu știe ce prevede Codul administrativ care 

a intrat în vigoare la data de 05.07.2019 și că nu are mijloace tehnice, internet pentru a citi 

acest cod. 

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

o ședință cu toți consilierii prin care să se dezbată Codul administrativ. 

Doamna consilier local Ursache Ionela a spus că vrea să se abțină și dânsa la punctul 

numărul 9 de pe ordinea de zi.  
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Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că trebuia să facă această 

declarație la început, înainte de aprobarea ordinii de zi. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că legea prevede că la începutul 

ședinței de consiliu, consilierii care au un interes personal, trebuie să anunțe pentru a se 

consemna în procesul-verbal. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că,  în conformitate cu 

prevederile art 163 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, ”în caz de vacanta a functiei de primar, în 

caz de suspendare din functie a acestuia, precum si în situatiile de imposibilitate de exercitare 

a mandatului, atributiile ce îi sunt conferite prin prezentul cod sunt exercitate de drept de 

viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în conditiile 

art. 152 alin. (4), cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei. Pe 

perioada exercitarii de drept a atributiilor de primar, viceprimarul îsi pastreaza dreptul de vot 

în cadrul consiliului local si primeste o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de 

primar.” 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat pe președintele de ședință dacă se aplică 

retroactiv. 

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

acum nu s-a interzis printr-un articol de lege.  

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că,  în conformitate cu 

prevederile art 233 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 sancțiunile disciplinare sunt următoarele: 

a) avertismentul; 

b) chemarea la ordine; 

c) retragerea cuvantului; 

d) eliminarea din sala de sedinta; 

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate; 

f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 

g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni. 

   (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar 

cele de la alin. (1) lit. e)-g) de catre consiliul local, respectiv de catre consiliul judetean, prin 

hotarare. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că schimbările acestea legislative, în mandatul 

următor, s-ar putea să fie nefavorabile actualei conduceri.  

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  U.A.T. 

Comuna Oţeleni pe trimestrul III 2019 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

concesionarea prin licitație publică a imobilului Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în 

suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că dorește să facă propuneri pentru 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, după cum urmează: 

1. Președinte – Gherăescu Felician Mihai 

2. Secretar  - Iftime Alida Elena 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Dieac Adrian 

5. Membru – Carp Ioan; 

Ca membri supleanți pentru comisia de evaluare a ofertelor îi propune pe: 

1. Președinte – Cezar Iosif 

2. Secretar  - Ursache Ionela 

3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Jitaru Ionel 

5. Membru – Jitaru Ioan. 

Domnul consilier local Carp Ioan  a spus că fiind vorba despre un teren din Oțeleni, el nu va 

participa. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că el este doar o propunere. Dacă 

are el propuneri, poate să le facă. 

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

administrare a domeniului public și privat este răspunderea consiliului local. Sunt drepturi 

numai la împărțeală? Să se treacă și la obligațiii! 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare propunerea făcută 

de către doamna consilier local Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că el este pentru, cu condiția să fie scos din comisie.  

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL   
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CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

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

anunța domnul Carp și se va convoca un supleant. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 5  pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al Comunei Oțeleni 

a unor silozuri de suprafață situate în incinta Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, 

comuna Oțeleni, județul Iași 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 5 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 6  pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind concesionarea a două silozuri de suprafață situate în incinta 

Complexului Zootehnic din satul Hîndrești, comuna Oțeleni, județul Iași 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că are un amendament la acest proiect. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că și domnul viceprimar cu atribuții de 

primar Gherăescu Felician Mihai are un amendament. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că dorește ca la caietul de sarcini, la capitolul 

II lit. h) să fie completat cu ” două chirii anuale”. Iar concesionarea să se facă ”în euro la 

cursul BNR din ziua plății”. 

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

domnului Dieac Adrian. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire 

amendamentului pe care l-a propus: 

La caietul de sarcini la punctul III lit. b) acte doveditoare privind calitatile si 

capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului: 

Pentru persoane juridice:  

- certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunal si 

certificat constata tor eliberat de aceeasi institutie, .  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice - 

valabil la data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, valabil la data depunerii 

ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul de stat;  

- copie statut/act constitutiv din care sa rezulte ca parsoana juridical poate sa 

desfasoare activitati specifice in domeniu.  

Pentru persoane fizice:  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale valabil la data depunerii ofertelor si 

care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- acte de identitate.  

Toate actele enumerate mai sus vor fi depuse in fotocopii certificate de catre ofertant 

conform cu originalul. 

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 

- o declarație pe proprie răsundere privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

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

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că dorește să facă propuneri pentru 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, după cum urmează: 

1. Președinte – Gherăescu Felician Mihai 

2. Secretar  - Iftime Alida Elena 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Dieac Adrian 

5. Membru – Carp Ioan; 

Ca membri supleanți pentru comisia de evaluare a ofertelor îi propune pe: 

1. Președinte – Cezar Iosif 

2. Secretar  - Ursache Ionela 

3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Jitaru Ionel 

5. Membru – Jitaru Ioan. 

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

doamnei consilier local, Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 6 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 7  pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului Teren bloc cu 8 apartamente precum 

și de modificare a inventarului domeniului privat al comunei Oțeleni 
Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

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

terenul pe care îl folosește domnul Tiba Mihăiță și că trebuie ca să se plătească taxe pentru 

folosirea acestor terenuri. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă sunt cereri pentru celelalte imobile. 

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

faptul că s-a schimbat legea și a intrat Codul administrativ, toate proiectele au trebuit refăcute. 

În următoarele ședințe vor fi puse pe ordinea de zi toate celelalte proiecte pentru care sunt 

cereri de închiriere/concesionare: pășuni, maidane, terenuri. Trebuie să se pună în legalitate. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că au fost și până acum supuse 

dezbaterii consiliului local dar nu au trecut. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat de spațiul de la fosta centrală telefonică  de 

la parterul blocului, dacă sunt cereri.  

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

domnul Aiojoaei Ciprian să depună cerere dacă vrea să participe la licitație, că și-așa a spus că 

e spațiul lui!  

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 7 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 
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JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 8  pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind concesionarea imobilului Teren terasă în fața blocului cu 8 

apartamente I, aflat în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că are un amendament la acest proiect. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că și domnul viceprimar cu atribuții de 

primar Gherăescu Felician Mihai are un amendament. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că dorește ca la caietul de sarcini, la capitolul 

II lit. h) să fie completat cu ” două chirii anuale”. Iar concesionarea să se facă ”în euro la 

cursul BNR din ziua plății”. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că dorește să facă propuneri pentru 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, după cum urmează: 

1. Președinte – Gherăescu Felician Mihai 

2. Secretar  - Iftime Alida Elena 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Dieac Adrian 

5. Membru – Carp Ioan; 

Ca membri supleanți pentru comisia de evaluare a ofertelor îi propune pe: 

1. Președinte – Cezar Iosif 

2. Secretar  - Ursache Ionela 

3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Jitaru Ionel 

5. Membru – Jitaru Ioan. 

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

domnului Dieac Adrian. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

doamnei consilier local, Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   
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BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire 

amendamentului pe care l-a propus: 

La caietul de sarcini la punctul III lit. b) acte doveditoare privind calitatile si 

capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului: 

Pentru persoane juridice:  

- certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunal si 

certificat constata tor eliberat de aceeasi institutie, .  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice - 

valabil la data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, valabil la data depunerii 

ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul de stat;  

- copie statut/act constitutiv din care sa rezulte ca parsoana juridical poate sa 

desfasoare activitati specifice in domeniu.  

Pentru persoane fizice:  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale valabil la data depunerii ofertelor si 

care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- acte de identitate.  

Toate actele enumerate mai sus vor fi depuse in fotocopii certificate de catre ofertant 

conform cu originalul. 

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 

- o declarație pe proprie răsundere privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

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

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 8 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   
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Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 9  pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului comercial aflat la parterul blocului de 

locuinţe din sat Oţeleni, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că are un amendament la acest proiect. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că și domnul viceprimar cu atribuții de 

primar Gherăescu Felician Mihai are un amendament. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că dorește ca la caietul de sarcini, la capitolul 

II lit. h) să fie completat cu ” două chirii anuale”. Iar concesionarea să se facă ”în euro la 

cursul BNR din ziua plății”. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că are un prim amendament, reaspectiv 

dorește triplarea sumei prevăzută pentru concesiune, respectiv 180 euro x 3.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că are un al doilea amendament, 

reaspectiv dorește să facă propuneri pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, după 

cum urmează: 

1. Președinte – Gherăescu Felician Mihai 

2. Secretar  - Iftime Alida Elena 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Dieac Adrian 

5. Membru – Carp Ioan; 

Ca membri supleanți pentru comisia de evaluare a ofertelor îi propune pe: 

1. Președinte – Cezar Iosif 

2. Secretar  - Ursache Ionela 

3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Jitaru Ionel 

5. Membru – Jitaru Ioan. 

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

același amendament ca la proiectele anterioare, respectiv: 

La caietul de sarcini la punctul III lit. b) acte doveditoare privind calitatile si 

capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului: 

Pentru persoane juridice:  

- certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunal si 

certificat constata tor eliberat de aceeasi institutie, .  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice - 

valabil la data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, valabil la data depunerii 

ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul de stat;  

- copie statut/act constitutiv din care sa rezulte ca parsoana juridical poate sa 

desfasoare activitati specifice in domeniu.  

Pentru persoane fizice:  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale valabil la data depunerii ofertelor si 

care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- acte de identitate.  

Toate actele enumerate mai sus vor fi depuse in fotocopii certificate de catre ofertant 

conform cu originalul. 

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 

- o declarație pe proprie răsundere privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

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

domnului Dieac Adrian. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  



13 
 

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

URSACHE IONELA   

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

amendament al doamnei consilier local, Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare al doilea 

amendament al doamnei consilier local, Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

URSACHE IONELA   

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

domnului viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

URSACHE IONELA   

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 9 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN  MOROȘANU ANCA 
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MIHAI FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

URSACHE IONELA   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a intervenit și a spus că domnul consilier 

local Benchea I. Robert a anunțat la începutul ședinței că nu participă la vot și de fapt a votat. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert   a spus că își retrage votul exprimat la 

acest proiect, atât la amendamentele propuse cât și la întregul proiect. A fost în eroare.  

Domnul consilier local Ursache Iosif  a cerut secretarului să consemneze în procesul verbal. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că n-are rost să se lungească, dacă s-a anunțat 

dinainte. 

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

președinte de ședință, Benchea I. Robert   s-a anunțat. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert  l-a informat pe președintele de ședință cu 

privire la faptul că acesta a votat. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert   a solicitat secretarului general să se 

consemneze în procesul verbal că acesta și-a retras votul de la proiectul de hotărâre și de la 

toate amendamentele. Rămân 6 (șase) voturi pentru și 4 (patru)abțineri. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 10  pe ordinea 

de zi: 

Proiect de hotărâre privind concesionarea a cinci clădiri (grajduri) situate în incinta 

Complexului Zootehnic din satul Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate 

privată a Comunei Oţeleni  

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Dieac Adrian   a spus că are același amendament ca la proiectele 

anterioare: la caietul de sarcini, la capitolul II lit. h) să fie completat cu ” două chirii anuale”. 

Iar concesionarea să se facă ”în euro la cursul BNR din ziua plății”. 

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

amendament:  

La caietul de sarcini la punctul III lit. b) acte doveditoare privind calitatile si 

capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului: 

Pentru persoane juridice:  

- certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunal si 

certificat constata tor eliberat de aceeasi institutie, .  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice - 

valabil la data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, valabil la data depunerii 

ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul de stat;  

- copie statut/act constitutiv din care sa rezulte ca parsoana juridical poate sa 

desfasoare activitati specifice in domeniu.  

Pentru persoane fizice:  

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale valabil la data depunerii ofertelor si 

care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local;  

- acte de identitate.  

Toate actele enumerate mai sus vor fi depuse in fotocopii certificate de catre ofertant 

conform cu originalul. 

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 

- o declarație pe proprie răsundere privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
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Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a depus același amendament, respectiv 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, după cum urmează: 

1. Președinte – Gherăescu Felician Mihai 

2. Secretar  - Iftime Alida Elena 

3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Dieac Adrian 

5. Membru – Carp Ioan; 

Ca membri supleanți pentru comisia de evaluare a ofertelor îi propune pe: 

1. Președinte – Cezar Iosif 

2. Secretar  - Ursache Ionela 

3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 

4. Membru – Jitaru Ionel 

5. Membru – Jitaru Ioan. 

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

domnului Dieac Adrian. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

doamnei consilier local, Iftime Alida Elena. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   
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URSACHE IONELA   

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 10 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă nu trebuia să se abțină 

domnul Gherăescu. 

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

următorul proiect, la numărul 11. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al comunei Oțeleni, județul Iași, prin înscrierea corectă a suprafeței de teren și a 

elementelor de identificare, aprobarea dezmembrării și a vânzării către titularii dreptului de 

prempțiune pentru imobilul teren intravilan aferent magazinului sătesc Oțeleni 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 11 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

IFTIME ALIDA   

ELENA 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL  URSACHE IOSIF 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 12 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  și desfășurării evenimentelor ”Hram 

anual  în satul Oțeleni 2019”  și ”Hram anual în satul Hândrești 2019” precum și pentru 

aprobarea achiziționării serviciilor cultural-artistice 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă s-a întocmit programul de activități. 

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

Oțeleni sunt contractate servicii cultural-artistice cu Ștefan Enășel Romașcanul Band. 

Programul va începe la ora 17. Vor fi 4-5 artiști, printre care surorile Lauș din Oțeleni. Pentru 

Hândrești va fi o formație din Republica Moldova care va costa 1000 de euro. Va fi și o 

solistă-  fata domnului Budeanu, din Hândrești. 
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Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 12  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   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 13 pe ordinea de 

zi: 

Adresa nr. 6179 din 18.07.2019 înaitată de către domnul Cezar Viorel 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a întrebat dacă o citește cineva. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că această adresă a fost la mapă și că a 

fost adusă la cunoștința consilierilor locali. 
Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 14 pe ordinea de 

zi: 

Adresa nr. 4458/03.05.2019 înaintată de către grupul de consilieri ai Partidului Național 

Liberal 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu a primit răspunsul în termenul prevăzut 

de lege. A întrebat dacă în Codul administativ se prevede ca primarul, trimestrial, să analizeze 

și să prezinte informare consiliului local cu privire la modul în care sunt rezolvate sesizările și 

reclamațiile. Trebuie să se primească răspuns în 30 de zile. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că dacă obiectul cererii privește 

anularea unui act administrativ, cererea poate fi depusă la instanța de contencios administrativ 

și după data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile, respectiv data expirarii 

termenului legal de solutionare a cererii. 

 Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 15 pe ordinea 

de zi: 

Adresa nr. 6038/12.07.2019 înaintată de către grupul de consilieri ai Partidului Național 

Liberal 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că e aceeași situație; urmează să efectueze 

demersurile conform Legii nr. 554 a contenciosului administrativ. Pentru că  fost înainte de 

intrarea în vigare a Codului administrativ, când domnul Gherăescu nu avea drept de vot. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a cerut să i se arate 

un articol de lege prin care îi era interzis să voteze înainte de intrarea în vigare a Codului 

administrativ. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că au fost spețe în instanță: dacă judecătorul a 

spus că nu aveți drept de vot înainte de 5 iulie, ce se mai poate spune? 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că ultimii judecători care au 

dreptul să se pronunțe cu privire la acest lucru sunt judecătorii de la Înalta Curte de Casație și 
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Justiție. Nimeni nu-și poate da cu părerea decât cei de la Înalta Curte. Ei hotărâsc definitiv și 

irevocabil. Până atunci ar trebui să se termine cu discuțiile acestea interminabile. 

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

acomodeze și el cu instanțele. O să vadă ce-i spune și lui judecătorul. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  l-a întrebat pe secretar dacă a primit adresa de la ANI. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că depinde care, că vin foarte multe 

adrese de la ANI. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat de adresa lui. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că este venită adresă de la ANI pentru 

domnul consilier local Benchea Ioan încă din luna a zecea 2018. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a spus că domnul consilier local Benchea 

Ioan are termen la Înalta Curte în 2021. Așa cum are domnul consilier local Benchea Ioan 

drepturi, așa are și domnul Gherăescu drepturi și a avut și domnul Aiojoaei drepturi! 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că hotărârile acestea care sunt 

contestate se pot repune pe ordinea de zi. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 16 pe ordinea de 

zi: 

Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 17793/G/II/18.06.2019 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că această adresă a fost la mapă și că a 

fost adrusă la cunoștința consilierilor locali. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 17 pe ordinea de 

zi: 

Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 20985/G/II/10.07.2019 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert a dat citire punctului nr. 18 pe ordinea de 

zi: 

Diverse 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a declarat ședința închisă. 

 

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 


