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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. 7624 din 28.11.2018 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 28.11.2018 ora 15.00  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. 248 din 23.11.2018 și convocatorul înregistrat la  nr. 7481 din 23.11.2018. 

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 extraordinară 

din data de 12.11.2018 

p.Secretarul comunei 

Lupu Ioan 

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

data de 14.11.2018 

p.Secretarul comunei 

Lupu Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind ”rugămintea”adresată consilierilor 

P.S.D. de a ”valida” mandatul de consilier local al d-lui Tache 

Petre Alin  

Consilier local, 

Benchea Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a treia a  bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 2018 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în Viceprimar cu 
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vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la 

cererea de aderare a Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la Asociația 

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și 

aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul 

Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale, a temei 

de proiectere și a indicatoilor tehnico-economici ai investiției 

“Realizare monument comemorativ pentru eroii căzuți în  

Primul Război Mondial” în comuna Oțeleni, județul Iași 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile: decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Hotărârea civilă nr. 827/2018 emisă de către Tribunalul Iași Secretarul comunei, 

Benchea L. Robert 

9. Decizia nr. 117/2018 a Camerei de Conturi Iași Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. Probleme curente, întrebări  

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

permite, ar vrea să prezinte procesul-verbal încheiat în urma controlului efectuat de către 

finanțatorul A.F.I.R. la proiectul ”Reabilitare cămin cultural și bibliotecă comunală din 

comuna Oțeleni”, al cărui beneficiar este comuna Oțeleni. Verificările au fost efectuate ca 

urmare a adresei nr. 1954 din 26.11.2018, înregistrată la CRFIR 1 Iași, cu nr. 18387 din 

26.11.2018. Pe teren s-au verificat următoarele: respectarea angajamentelor asumate la 

depunerea cererii de finanțare, contractele de prestări servicii care au fost pe evenimente 

culturale, tipul de activitate prevăzut în contract și cele finanțate coincide cu cele existente pe 

teren, existența organigramei UAT Oțeleni, bugetul local și dacă în cadrul Căminlui Cultural 

au fost organizate efenimente precum nunți, praznice, sau altceva generatoare de profit. Aici a 

fost o sesizare făcută că s-a mai închiriat căminul la diferite activități, extraculturale, praznice, 

nunți, și ar vrea să consulte consilierii dacă se mai vrea să se închirieze în continuare sau nu-l 

mai dau deloc. Așteaptă propuneri de la consilieri. În funcție de propuneri se va și proceda. 

Riscul de a da banii înapoi este foarte ridicat la acest moment. Cu o zi înainte a transmis 

telefonic domnului viceprimar și domnului Cezar Viorel să strângă tot de prin bucătăria de la 

cămin, iar când a venit controlul au găsit sticle, coșuri de pâine, era praznicul gata. Nu a putut 

nega în fața inspecției că nu s-au făcut praznice. S-au făcut nunți și în momentul cînd se 

reabilita! Nu era gata și s-au făcut nunți! Se trăiește în acest sat. Presiuni vin din toate 

direcțiile, vin către primar. Dacă se vrea să nu se mai închirieze, nu se va mai da, sau se va da 

cu titlu gratuit. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus spre aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   
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BENCHEA IOAN   

CARP IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE  IOSIF    

URSACHE IONELA   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 12.11.2018 

Doamna consilier local Ursache Ionela  s-a înscris la cuvânt și a spus că are de făcut o 

completare cu privire la ce s-a consemnat în procesul-verbal. A spus în acea ședință că aduc 

lemne, apă, fac curățenie, fac renovări, iar în procesul-verbal de ședință s-a consemnat 

contrariul, și anume că nu se aduce apă și nu fac curățenie. 

Domnul secretar Benchea L.Robert   a spus că secretarul care a întocmit procesul-verbal a 

fost domnul Lupu Ioan, întrucât dânsul s-a aflat în concediu. 

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 vot 

”abținere”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

URSACHE IONELA   

BENCHEA IOAN   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința de îndată din data de 14.11.2018 

Discuții nu au fost. 

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 9 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   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

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

Proiect de hotărâre privind ”rugămintea”adresată consilierilor P.S.D. de a ”valida” 

mandatul de consilier local al d-lui Tache Petre Alin  
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Domnul secretar Benchea L.Robert  a spus că domnul consilier local Benchea Ioan a depus 

un amendament și că fost pus la dispoziția consilierilor înainte de ședință. A spus că dacă sunt 

neclarități să se citească amendamentul.  

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a invitat pe domnul consilier local Benchea 

Ioan să dea citire amendamentului. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a dat citire amendamentului înregistrat cu nr. 7511 din 

26.11.2018 prin care solicită ca denumirea de ”proiect de hotărâre privind 

”rugămintea”adresată consilierilor P.S.D. de a ”valida” mandatul de consilier local al d-lui 

Tache Petre Alin„ să fie schimbată în ”proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al d-lui Tache Petre Alin”. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că a auzit în amendamentul citit de către 

domnul consilier local Benchea Ioan cuvinte precum: ”medici”, ”sentimente”, ”indignarea”, 

”alte persoane care nu sunt de față și se simt indignate” și, nu știe ce crede domnul Benchea, 

dar dânsul cu siguranță nu este amnezic! Proiectele de hotărâre nu se apobă după sentimente! 

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

nici nu a fost de față la sfârșitul ședinței când au fost preoții de față. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus la vot amendamentul propus de către 

Domnul consilier local Benchea Ioan. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7 

”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

BENCHEA IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

URSACHE  IOSIF  DIEAC ADRIAN 

CARP IOAN  JITARU IONEL 

JITARU IOAN  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus la vot punctul nr. 3 pe ordinea de zi: 

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7 

”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

BENCHEA IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

URSACHE  IOSIF  DIEAC ADRIAN 

CARP IOAN  JITARU IONEL 

JITARU IOAN  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

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

Proiect de hotărâre privind rectificarea a treia a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 2018 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena a comunicat din partea comisiei economice aviz 

favorabil. 

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 3 

”abțineri”.  
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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   

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

Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în 

AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la 

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor 

Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

Obiecții nu au fost. 

Avize pe comisii: 

Doamna consilier local Ursache Ionela a comunicat din partea comisiei juridice aviz 

favorabil. 

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 8 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 3 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE  IOSIF 

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectere și a 

indicatoilor tehnico-economici ai investiției “Realizare monument comemorativ pentru 

eroii căzuți în  Primul Război Mondial” în comuna Oțeleni, județul Iași 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că vrea să-l întrebe pe domnul secretar dacă 

indicatorii tehnico-economici pentru investițiile publice se aprobă prin votul a 2/3 din 

numărul consilierilor în funcție sau cu votul majorității consilierilor în funcție. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că se aprobă cu votul majorității consilierilor în 

funcție. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a solicitat avizele pe comisii. 

Comisia economică a comuicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură a comunicat aviz nefavorabil. 

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 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 
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JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: decembrie 2018, 

ianuarie și februarie 2019 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a propus-o pe doamna Ursache Ionela. 

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

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus la vot propunerea făcută de către 

domnul consilier local Benchea I. Robert care a propus-o pe doamna Ursache Ionela. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a supus la vot propunerea făcută de către 

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

IFTIME ALIDA  ELENA 

BENCHEA IOAN BENCHEA ROBERT JITARU IONEL 

URSACHE  IOSIF  CEZAR IOSIF 

CARP IOAN  URSACHE IONELA 

JITARU IOAN  DIEAC ADRIAN 

   

   

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

În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  CARP IOAN 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  URSACHE  IOSIF 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Hotărârea civilă nr. 827/2018 emisă de către Tribunalul Iași 
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Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că a fost pusă și la mapă, prin adresa primită de 

la Instituția Prefectului – Corpul de control, s-a solicitat ca să se pună pe ordinea de zi 

Hotărârea civilă nr. 827/2018 emisă de către Tribunalul Iași. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că el o consideră ilegală. 

Alte discuții nu au fost. 

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

Decizia nr. 117/2018 a Camerei de Conturi Iași 

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

prezentat, aceasta este situația comunei Oțeleni, cu problemele aferente, nu sunt ușoare, cele 

mai multe probleme sunt pe contabilitate, speră să le corecteze, a început deja acțiuni pe 

contabilitate, inclusiv pe ordonatorul secundar de credite, pe contabilitatea Școlii Gimnaziale 

Oțeleni, cu experți cooptați, întrucât a constatat că nu sunt chiar atât de în regulă, conform 

Deciziei Curții de Conturi. Nu fac controale pentru a omorâ oameni ci pentru a corecta 

oameni. Aparatul de specialitate al primarului să dea dovadă de corectitudine. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a întrebat dacă poate să spună ce prejudiciu a 

descoperit în cursul acelei zile. 

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

lucruri la sertar, nu se mândrește cu echipa lui din subordine și s-a săturat să fie ridicat în 

picioare pentru oameni care nu-și fac treaba. De exemplu: au fost verificări de la ISC - au fost 

descoperite o mulțime de probleme, de la Curtea de Conturi - au fost descoperite o mulțime de 

probleme, de la AFIR - au fost descoperite o mulțime de probleme, deci nu se poate să se dea 

dintr-o problemă într-alta. Oamenii, dacă știu că au salarii motivante, să știe să-și facă și 

treaba! Dacă nu, el va propune în luna ianuarie diminuarea coeficienților la salarizare. 

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

Probleme curente, întrebări 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a spus că dă cuvântul domnului secretar, apoi 

cei care vor să pună întrebări și domnul primar să răspundă. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că este o adresă primită de la domnul 

Gheorghiu V. Vasile, către Consiliul local, o adresă primită de la domnul Cezar Viorel care se 

află prezent în sala de ședință și un Raport de activitate depus tot de către domnul Cezar 

Viorel către Consiliul local. A întrebat pe domnului viceprimar cu atribuții de primar 

Gherăescu Felician Mihai dacă dorește să le citească și să le prezinte. 

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

primită de la domnul Gheorghiu V. Vasile prin care solicită cumpărarea terenului aferent 

barăcii metalice al cărei proprietar este. 

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

proprietarii de clădiri care provin de la fostele IAS-uri, cooperativele de producție și cei care 

sunt proprietari pe clădiri amplasate terenuri asupra cărora nu au un titlu de proprietate, pot 

solicita constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în această perioadă. Cererile se 

fac până pe data de 6 decembrie. Terenu respectiv să nu fie trecut pe vreun titlu. Doar 

terenurile aferente clădirilor situate în intravilan, și care să nu fie trecute în inventarul public 

sau privat al comunei, sau vreo altă formă de proprietate, trecute pe un titlu sau vreo 

moștenire.  

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

primită de la domnul Cezar Viorel, referent în cadrul Compartimentului cultură, care solicită 

Consiliulu local revocarea HCL nr. 88 din 31.10.2018. A spus că hotărârea rămâne în 

picioare, a discutat cu finanțatorul, un singur angajat va rămâne, respectiv doamna Tiba 

Carmena, bibliotecar, cu atribuții pe cultură. 

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

raportului de activitate înaintat de către domnul Cezar Viorel, referent în cadrul 

Compartimentului cultură, către Consiliulu local. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  a întrebat dacă sunt discuții. 
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Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că are de adresat niște întrebări domnului 

Cezar Viorel. Acesta ar fi afirmat că a participat la niște activități. În ce calitate a participat la 

aceste activități? Că la activități în general participă oameni. Ce contribuție a avut referentul 

cultural la ”Ziua recoltei” sau la ”Pomul de Crăciun” care nu a avut nicio treabă cu Căminul 

Cultural, ”Balul gospodarilor”, ”Ziua vârstnicului” care a fost contribuția referentului 

cultural? 

Domnul referent cultural Cezar Viorel  a spus că a participat, dimineța, a pus căminul la 

dispoziție. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că o persoană cu atribuții culturale este 

inițiator, organizator, dacă găsește colaborare cu cineva este colaborator și e fericit în cazul 

acesta, el ia un  proiect de la început și îl duce până la bun sfârșit. 

Domnul referent cultural Cezar Viorel  a spus că elevii nu sunt în subordinea lui și că doar 

în colaborare cu Școala ar putea. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  l-a întrebat dacă a venit vreodata să solicite 

colaborare și dânsa a refuzat. 

Domnul referent cultural Cezar Viorel  a spus că de câte ori i-a cerut doamna Iftime Alida 

Elena, el a colaborat. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  i-a solicitat să spună când a venit referentul 

cultural cu o inițiativă și dânsa nu a colaborat. 

Domnul referent cultural Cezar Viorel  a spus că el nu are cu cine să facă dansuri, să facă 

sport. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a spus că dacă nu are copii, referentul cultural 

poate organiza ansambluri cu adulți. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  i-a solicitat să spună cum se desfășoară 

activitatea referentului cultural într-o săptămână. 

Domnul referent cultural Cezar Viorel  a spus că lunea, marțea și miercurea face curățenie, 

aerisire, spălare, iar joia și vinerea merge pe tractor la colectat gunoiul. 

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

el să facă diferite sarcini, când referentul cultural nu a avut activitate la cămin, întrucât el ca 

viceprimar cu atribuții de primar, încearcă să eficientizeze munca în cadrul Primăriei. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  i-a spus domnului referent cultural Cezar Viorel 

că nu i-a răspuns la întrebarea cum pot dânșii colabora mai bine. 

Domnul referent cultural Cezar Viorel  a spus că dacă doamna Iftime Alida Elena propune, 

el colabrează. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena: ”eu să propun”? 

Domnul consilier local Benchea I. Robert l-a întrebat pe domnul referent cultural Cezar 

Viorel, ce inițiative a avut, ce referate de necesitate a avut pentru Căminul cultural, pentru 

bugetul anual. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că i-a solicitat mai devreme domnului 

viceprimar Gherăescu Felician Mihai un răspuns cu privire la contabilitatea care este banul 

public, al cetățeanului, printre care și al dânsului ca și cetățean care plătește taxe și impozite, 

vrea să știe care a fost prejudiciul din acea zi, dacă au fost sau nu măsuri, că fiecare își ia bani 

din bugetul local și face ce vrea cu ei. El vrea să vadă trasabilități și măsuri luate.  

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

la Chișinău face parte din conferință și este finanțată integral de la bugetul Ministerului 

Culturii și nu are treabă cu bugetul local. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a luat cuvântul și a spus că este o problemă 

la contabilitate, dânsa figurează ca neasigurată din 2017. 

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

corectat! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că nu știe dacă s-a corectat pentru că 

ea a fost la contabilă cu o zi înainte, în toată perioada aceasta dânsei i s-au oprit bani din 
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indemnizația de consilier, pentru sănătate, iar dânsa nu a beneficiat de niciun serviciu. 

Doamna contabilă, când a fost cu o zi înainte la dânsa a zis că încă nu s-a rezolvat problema, 

că a sunat la casa de asigurări și nu s-a rezolvat problema. Ori se rezolvă, ori dacă nu va da 

Primăria în judecată, și din mometul de față să nu i se mai oprească niciun ban pentru 

sănătate. 

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

nu prea se pricepe doamna contabilă. Crede că nici dânsul nu este asigurat. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că doamna contabilă ar fi afirmat că 

300 de milioane din banii publici ar fi plecat către Casa de sigurări. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian 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 

DIEAC ADRIAN 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


