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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. 2466 din 28.02.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 28.02.2019 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. 59 din 22.02.2019 și convocatorul înregistrat la  nr. 2281 din 22.02.2019. 

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 

30.01.2019 

Secretarul comunei, 

BencheaRobert 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară 

din 15.02.2019 

p.Secretarul comunei, 

Lupu Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 

actualizați ai investiției „Modernizare, asfaltare drumuri: 

DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea 

- Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici și a obiectivului de investiții 

”Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Oțeleni, 

județul Iași, cu satele aparținătoare: Oțeleni și Hândrești” 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 



2 
 

5.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile: martie, aprilie și mai 2019 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. 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  

Consilier local cu 

atribuții de 

viceprimar,  

Cezar Iosif 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea a cinci clădiri 

(grajduri) situate în incinta fostului sediu Complex Zootehnic 

din satul Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, proprietate 

privată a Comunei Oţeleni  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. 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 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea 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 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului comercial aflat 

la parterul blocului de locuinţe din sat Oţeleni, comuna Oţeleni, 

judeţul Iaşi 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

Comunei Oțeleni a unui imobil precum și aprobarea 

concesionării acestuia 

Consilier local cu 

atribuții de 

viceprimar,  

Cezar Iosif 

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

Comunei Oțeleni a unor imobile precum și aprobarea 

concesionării acestora 

 

Consilier local cu 

atribuții de 

viceprimar,  

Cezar Iosif 

13. Probleme curente, întrebări  

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

suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2393 din 27.02.2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici actualizați ai investiției ”Construire și dotare grădiniță cu program 

normal din sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași” 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă nu s-a uitat să se introducă un proiect 

pe ordinea de zi. 

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

domnul Benchea Ioan un proiect, poate să-l introducă. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu are proiect, dar are adresa în față de la 

Prefectură, cea din 25.01 cu invalidarea lui Tache. 

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

suplimenta pe ordinea de zi. Domnul Benchea este inițiator de proiect. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că a inițiat 3. Dar că toate 3 a fost respinse! 

Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că trebuie inițiat un proiect de hotărâre pentru a 

putea fi adoptată o hotărâre. Un proiect de hotărâre poate fi inițiat de către primar, consilieri 

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

lua o pauză pentru a se putea iniția un proiect de hotărâre. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că să aducă secretarul proiectul de hotărâre. 

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

a fost să-l pună pe ordinea de zi. Dar e proiectul domnului Benchea Ioan și dumnealui trebuie 

să-l repună pe ordinea de zi. A cerut secretarului să aducă proiectul și să-l repună pe ordinea 

de zi. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a adus din  secretariat Proiectul de hotărâre privind 

”RUGĂMINTEA” adresată consilierilor P.S.D. de a ”VALIDA”  mandatul de consilier local 

al domnului Tache Petre Alin. 

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

suplimentează ordinea de zi cu: 

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 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus spre aprobare suplimentarea  

ordinii 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

suplimentată. 

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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    
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URSACHE IONELA   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din 30.01.2019 

Discuții nu au fost. 

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

zi.  

În urma votului exprimat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară  din 15.02.2019 

Întocmit pentru secretarul comunei, domnul Lupu Ioan 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că o rectificare are de făcut cu privire la 

procesul verbal al ședinței de îndată din data de 15.01.2019. A fost trecut domnul consilier 

local Jitaru Ioan ”absent” la începutul procesului- verbal iar la votul proiectelor de hotărâre a 

fost trecu eronat că ar fi participat domnul Jitaru Ioan la vot. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că acest proces-verbal este aprobat deja. Acum 

nu este supus dezbaterii acest proces-verbal.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că da, dar ca să se facă modificările cuvenite. 

Este procesul verbal nr. 305/15.01.2019. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  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 5 ”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a intervenit și a spus că are o mențiune: 

când vine angajatul Primăriei cu materialele de ședință, acesta este obligat să aducă 

materialele la toți consilierii. Dânsa are dreptul ca și consilier să primească materialele de 

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

domnul Miclăuș Dorinel.  S-a jurat că a fost. Nu va mai fi trimis de altă dată.  

Domnul secretar Benchea L. Robert a întrebat-o dacă a primit materialele. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că nu a primit materialele pentru 

ședința extraordinară din 15.02.2019. A spus că l-a întrebat dânsa pe domnul Miclăuș Dorinel 

și i s-a spus că de 3 ori a fost căutată.  

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

face obiectul cercetării disciplinare. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că mai bine ar fi să vină consilierii să le ia 

direct de la secretar. De ce să mai chinuie niște oameni. Unii n-au curajul răspunderii, stau în 

mașină, claxonează, latră câinii. 

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

bine ar fi să se lase numere de telefon la secretariat. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că se claxonează la poartă și nu se 

dă jos din mașină. 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției 

„Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti 

- Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi 

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

salariilor din construcții au venit notificări, vor trebui modificați indicatorii. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici și a obiectivului de investiții ”Înființare distribuție de gaze naturale în comuna 

Oțeleni, județul Iași, cu satele aparținătoare: Oțeleni și Hândrești” 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a intervenit și a spus că a citit un articol în ziarul 

”Vestea Județului” unde domnul Maricel Popa președintele Consiliului Județean Iași a spus că 

prima magistrală pleacă de la Lețcani spre Andrieșeni iar cealaltă dinspre Mogoșești spre 

Cozmești. La Oțeleni cum se procedează? 

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

stație de măsurare și de reglare montată de Transgaz, este prinsă în studiul de fezabilitate la 

Strunga, de unde ne vom branșa comunele Bîra, Boghicea, Oțeleni, Strunga, Heleșteni și 
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Ruginoasa. E un gen ADI dar fiecare merge cu SF-ul propriu, pe cheltuiala proprie, cu cereri 

individuale de finanțare la Fondul de Investiții Locale. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă este garanția că se vor obține fonduri. 

Pentru că referitor la adresa MDRAP din 19.07.2017 pentru PNDL proiectul de alimentare cu 

apă a localității Hândrești, aceasta s-a terminat? 

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

este încă începută. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că referitor la proiectul Construire grădiniță cu 

o sală de grupă în Hândrești, aceasta a ieșit din pământ? Sau este la fundație. Aici la Oțeleni 

este tot la fundație. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că ei vor fi de acord pentru gaz, dar numai să 

fie garanția. Anul acesta este 1 martie, bugetul încă nu este aprobat. Prin mai-iulie dacă se 

pornesc construcțiile, e bine! Anul acesta ce mai aveți la dispoziție, că anul viitor sunt alegeri! 

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

interzis în an electoral să se construiască. 

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

sunt dar pârghii sunt. Inclusiv drumurile calamitate, dacă au fost mișcate, este siguranța 

finanțării la CNI. Vă arăt ordinul de ministru. Sunt doar 4 comune în județul Iași! Cine se 

mișcă, primește, cel care stă, nu primește. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că sunt alți primari din Iași care au 

primit asfaltare. Au primit bani ca să asfalteze drumul. Aici nu s-a făcut nimic, cum e drumul 

de la Bîra, alții au făcut pentru satul ăsta mult, dumneavoastră nu vă dați interesul să faceși 

pentru satul ăsta nimic: studii de fezabilitate. 

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

doamna Moroșanu! 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil.  

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

zi.  

În urma votului exprimat 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: martie, aprilie 

și mai 2019 

Domnul consilier local Dieac Adrian l-a propus pe domnul Jitaru Ionel pentru a fi ales ca  

președinte de ședință 

Domnul consilier local Ursache Iosif l-a propus pe domnul Gherăescu Felician Mihai. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot propunerea domnului Dieac 

Adrian pentru alegerea domnului Jitaru Ionel ca  președinte de ședință. 
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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  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot propunerea domnului 

Ursache Iosif  pentru alegerea domnului Gherăescu Felician Mihai ca  președinte de ședință. 

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 

CARP IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

JITARU IOAN  DIEAC ADRIAN 

BENCHEA IOAN  JITARU IONEL 

URSACHE  IOSIF  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi.  

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 7 voturi ”pentru”, 2 voturi 

”împotrivă” și 3 ”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA URSACHE  IOSIF CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

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

abține la acest proiect întrucât are un interes direct patrimonial și nu vrea să intre în conflict. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi.  

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 6 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 6 ”abțineri”.  

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

IFTIME ALIDA  ELENA  MOROȘANU ANCA 
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FELICIA 

DIEAC ADRIAN  CARP IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF  GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

BENCHEA ROBERT  BENCHEA IOAN 

URSACHE IONELA  URSACHE  IOSIF 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 7  pe ordinea de zi. 

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

fostului sediu Complex Zootehnic din satul Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, 

proprietate privată a Comunei Oţeleni 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a intervenit și a spus că înainte de a lua 

orice decizie cu Complexul de la Hândrești, ar trebui să se meargă în Hândrești, pentru că 

Complexul este al Hândrești-ului, și să se stea de vorbă cu oamenii.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: După mintea 

dumneavoastră, doamnă! Este în patrimoniul public al comunei Oțeleni. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia   E un bun care le aparține lor. Mergeți și 

stați de vorbă cu oamenii. Să meargă să ceară părerea. 

Domnul consilier local Cezar Iosif:  dar ce să facem cu el? Spuneți dumneavoastră! 

Domnul consilier local Benchea Robert: și dacă îl vindea domnul Ciprian, acuma îl mai 

aveau? Eu vreau să-l exploatăm, să aducem bani la bugetul local, doamnă! 

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

dreptul de a face plângere celor care votează împotrivă pentru buna administrare a bunului 

public. Vorbiți de fonduri, vorbiți de bani, vorbiți de investiții eu mi-am dat interesul ca să 

avem 5 – 6 contracte de finanțare, vom intra în execuție. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia   mergeți și faceți ședință și vedeți ce spun 

oamenii. Eu ca și consilier am făcut o precizare. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: Îl dăm în 

continuare domnului de la Satul Nou, la buna administrare! 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi. 

În urma votului exprimat 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  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  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 5 ”abțineri”.  
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Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

proiectul nr. 9 de pe ordinea de zi. 

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

zi. 

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

locuinţe din sat Oţeleni, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi. 

În urma votului exprimat 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  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  da ce ascultați de 

ordinele domnului Aiojoaei Ciprian! Ce cuminți sunteți! Felicitări, domnilor consilieri! Da 

ăsta e-al Oțelenilor, doamnă! Poate vrei să investești ceva! Dumneata erai mare investitoare 

pe Oțeleni!  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  și-așa dumneavoastră faceți numai 

mânăreli! 

Domnul consilier local Benchea Robert:  faceți dovada! 

Domnul consilier local Cezar Iosif:   proiectele nr. 11 și 12 le retrag de pe ordinea de zi.  

Domnul secretar Benchea L.  Robert: proiectele se retrag de pe ordinea de zi numai cu 

acordul inițiatorului. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu se mai poate reveni după ce s-a aprobat 

ordinea de zi. Se puteau retrage la începutul ședinței. 

Domnul secretar Benchea L. Robert: la aceste proiecte lipsesc rapoartele de evaluare. Nu 

este prețul pentru concesiune. Nu se pot concesiona, de asta.  

Domnul consilier local Benchea Robert a spus că este acordul inițiatorului că rămân pe 

ordinea de zi.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  când vor veni 

rapoartele de evaluare se vor aproba separat. 

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

zi. 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Comunei Oțeleni a unui imobil 

precum și aprobarea concesionării acestuia 
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Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 10  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  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF  URSACHE  IOSIF 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a intervenit și a spus că ar vrea să-l întrebe 

pe domnul viceprimar, ”dumnealui crede că dacă îl sună pe cumnatul meu și îi cere să 

vorbească cu mine să votez, o și fac, numaidecât?” 

Domnul consilier local Cezar Iosif:  domnul Moroșanu, când am fost să măsurăm, era 

zăpadă!  Dar fără colaborare nu poate să treacă proiectul! 

Domnul consilier local Benchea Robert:  vorbiți de nume doamnă? Doar se scoate la 

licitație! V-a sunat cineva în mod expres pe tema asta? 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  la proiectul acesta 

nr. 11 mă abțin, că am interes să licitez și eu la ăsta. Luați în calcul abținerea mea. Oricine 

este liber să liciteze.  

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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

zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 1 vot ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 

și 11 ”abțineri”.  

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

CEZAR IOSIF  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  CARP IOAN 

  JITARU IOAN 

  BENCHEA IOAN 

  URSACHE  IOSIF 

  GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

  IFTIME ALIDA  ELENA 

  DIEAC ADRIAN 

  JITARU IONEL 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

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

zi. 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Comunei Oțeleni a unor 

imobile precum și aprobarea concesionării acestora 
Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctul nr. 12  pe ordinea de 

zi. 

În urma votului exprimat a rezultat un număr total de 1 vot ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 

și 11 ”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
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CEZAR IOSIF  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  CARP IOAN 

  JITARU IOAN 

  BENCHEA IOAN 

  URSACHE  IOSIF 

  GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

  IFTIME ALIDA  ELENA 

  DIEAC ADRIAN 

  JITARU IONEL 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

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

vrea să liciteze și dânsul aici! Unde este de licitat, va licita și dânsul! 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 13  pe ordinea de 

zi. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2393 din 27.02.2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici actualizați ai investiției ”Construire și dotare grădiniță cu program 

normal din sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași” 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela a supus la vot punctul nr. 13 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   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

Domnul consilier local Cezar Iosif  a solicitat să se ia o pauză. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că propune să se meargă mai departe. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 14  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 

Domnul consilier local Benchea Robert  a intervenit și aspus că întrucât este o plângere 

penală împotriva dânsului, el așteaptă să se pronunțe instanța mai întâi.   

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că plângerea penală e pusă ”la maturat”. ”Am 

fost la Covataru și m-am înscris în audiență la inspectorul șef să mă duc să văd, de ce-l ține 

atât de mult acolo! E pus ”la dospit”.”  
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: ”dacă 

dumneavoastră sunteți din sistem, știți cum se lucrează în sistemul ăsta ”maturat”!” 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a supus la vot punctului nr. 14  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 

CARP IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

JITARU IOAN  DIEAC ADRIAN 

BENCHEA IOAN  JITARU IONEL 

URSACHE  IOSIF  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 15  pe ordinea de 

zi. 

Probleme curente, întrebări 

S-au înscris la cuvânt doamna consilier local Iftime Alida Elena și domnul consilier local 

Benchea Ioan. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că se vorbește de muncă voluntară în 

momentul în care inițiem proiecte de hotărâre care au avut sau n-au avut succes. Se discută de 

monopolizare și ”mânăreli”, cuvinte care nu-și au locul de a fi rostite aici. Pe ordinea de zi a 

ședinței de astăzi am avut, în mod special, proiecte de hotărâre prin care se puteau aduce 

venituri la bugetul local, a unor imobile care, fie stau și sunt folosite dar nu se poate beneficia 

de nimic de pe urma lor, fie unele sunt în proces de degradare datorită faptului că nu pot fi 

valorificate. Indemnizația lunară a unui consilier local a ajuns la 547 lei net.  

Domnul consilier local Benchea Ioan:  doamna contabilă asta nouă a spus că: ”ce caută 

boșorogii ăștia? de unde să le mai dau bani?” Nici nu i-ați semnat dispoziția de numire și a și 

început să facă figuri! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  aveți numai 

drepturi, domnu Benchea? nu aveți și obligații?  

Doamna consilier local Iftime Alida Elena:  suma care se suportă din bugetul local numai 

cu consiliul local, și dacă punem în balanță eficiența pe care noi o avem, suntem aleși și la 

propriu și la figurat! Sunt aleși ”cei mai aleși”, se consideră a fi! Adică cei care au cât de cât 

anumite valori și calități. Înseamnă că nu avem conțiință să putem să adunăm bani la bugetul 

local. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  aș vrea să-i răspund doamnei Iftime. 

Tocmai pentru că sunt un consilier ales, eu am spus ce mi-au spus cei care m-au ales. Și de la 

Hândrești și de la Oțeleni. Am fost făcută o dată instabilă mintal. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena: Habar n-ai avut ce trebuie să le spui! 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a declarat ședința închisă. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4)din Legea nr.215/2001 

Ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

URSACHE IONELA 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


