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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. 5381 din 29.08.2018 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 29.08.2018 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 11 

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 ABSENT 

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. 162 din 24.08.2018 și convocatorul înregistrat la  nr. 5280 din 24.08.2018. 

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 anterioară.  Secretarul comunei 

Benchea Robert 

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

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

Adițional nr. 28 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

3.  Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special în 

vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la 

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

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și 

aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul 

Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe 

trimestrul II, anul 2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a 

dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei 

Oțeleni, judeţul Iași 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni prin 

dezmembrarea imobilului - teren Cămin cultural și Bibliotecă 

comunală, în suprafață de 1961 m.p, având număr  cadastral 

60258, proprietate publică a comunei Oțeleni, județul Iași 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare 

pentru imobilul – teren intravilan aferent magazinului sătesc 

Hîndrești, având numerele cadastrale 60276 și 60277, în 

suprafață totală de  1040 m.p., proprietate privată a Comunei 

Oțeleni, județul Iași și împuternicirea viceprimarului cu atribuții 

de primar al comunei Oțeleni pentru a semna contractul de 

vânzare în formă autentică, cu titularii dreptului de preempțiune 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7 din 26 

ianuarie 2018 privind aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, pentru 

anul 2018 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile: septembrie, octombrie și noiembrie 2018 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. Probleme curente, întrebări  

 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot aprobarea ordinii de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de 

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară. 
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Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că procesul-verbal a fost pus la dispoziția 

consilierilor. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 1 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”. 

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

JITARU IOAN  URSACHE  IOSIF 

DIEAC ADRIAN  CARP IOAN 

JITARU IONEL  BENCHEA IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

IFTIME ALIDA  ELENA   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 

Adițional nr. 28 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a comunicat din partea Comisiei economice aviz 

favorabil. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice aviz favorabil. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 2 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 3 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. Poienari-jud. Neamț, la Asociația 

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 

23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice aviz favorabil. 



4 
 

Alte discuții nu au mai fost. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 3 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

 

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni pe trimestrul II, anul 2018 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a comunicat din partea Comisiei economice aviz 

favorabil. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că are de făcut o observație: a cerut să i se 

prezinte diferența dintre art.49 alin. (12) privind execuția bugetelor și art. 57 alin. (1),(3) și (4) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare. Sunt doi termeni: execuția și contul de execuție. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  l-a întrebat ce anume vrea să știe. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a  răspuns dacă sunt una și aceeași problemă. Una e 

contul de execuție iar anexa dată de contabil scrie că e raport de execuție bugetară.  

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că el consideră că ar trebui să vină doamna 

contabil și să explice. 

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

meargă dânsul să o cheme. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a  spus că nu e cazul. 

Domnul secretar Benchea L. Robert  a spus că, fiind dezbatere, pentru aceasta este contabil 

în primărie, ca să vină și să dea explicații.  

În ședință a venit doamna contabil Filip Rodica, invitată de către domnul viceprimar cu 

atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a  întrebat-o dacă este vreo diferență între art.49 alin. 

(12) privind execuția bugetelor și art. 57 alin. (1),(3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale. 

Doamna contabil Filip Rodica  a răspuns că este același lucru! Cont de execuție sau execuție 

bugetară este același lucru! 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că  art.49 alin. (12) face referire la execuția pe 

trimestru. 
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Doamna contabil Filip Rodica  a răspuns că este același lucru. Unul se prezintă trimestrial, 

celălalt se prezintă o dată pe an. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că, contul de execuție anual trebuia prezentat 

până pe 31 mai. A întrebat-o pe doamna contabil Filip Rodica  dacă pe 2017  s-a făcut 

aprobarea contului de execuție anuală. 

Doamna contabil Filip Rodica  a răspuns că nu s-a făcut. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că este același lucru prezentat în articole 

diferite. 

Doamna contabil Filip Rodica  a confirmat. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 4 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

 

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a 

Comunei Oțeleni, judeţul Iași 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a comunicat din partea Comisiei economice, aviz 

favorabil. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice, aviz favorabil. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a luat cuvântul și a 

spus că a fost un audit intern și s-a dat ca și măsură să se adopte această hotărâre și să se 

notifice toți operatorii care au cabluri băgate în pământ, să plătească o taxă anuală către 

consiliul local. E o măsură pe care o dă și Curtea de conturi. Acest audit a fost premergător 

Curții de conturi. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 5 pe ordinea 

de zi. 

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

”abțineri”. 

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

IFTIME ALIDA  ELENA   
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DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Oțeleni prin dezmembrarea imobilului - teren Cămin cultural și 

Bibliotecă comunală, în suprafață de 1961 m.p, având număr  cadastral 60258, proprietate 

publică a comunei Oțeleni, județul Iași 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a comunicat din partea Comisiei economice, aviz 

favorabil. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice, aviz favorabil. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a comunicat din partea Comisiei de 

cultură, aviz favorabil. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a luat cuvântul și a 

spus că pentru terenul de joacă din fața Căminului cultural, trebuie să fie o parcelă separată. 

S-au montat leagănele care erau în spatele primăriei, dar trebuie autorizat părculețul și s-a 

ajuns la situația juridică a terenului. Va fi parc de joacă în față la Căminul cultural, în vederea 

autorizării. Va trebui achiziționat covor de cauciuc, au mai căzut copii acolo, va fi un 

regulament să nu se lase copiii nesupravegheați, pentru că pot să apară probleme. S-au 

întâmplat în alte comune probleme mai grave și nu trebuie să se ajungă în situații dintr-

acestea. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 6 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

zi: 
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Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul – teren 

intravilan aferent magazinului sătesc Hîndrești, având numerele cadastrale 60276 și 60277, 

în suprafață totală de  1040 m.p., proprietate privată a Comunei Oțeleni, județul Iași și 

împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Oțeleni pentru a semna 

contractul de vânzare în formă autentică, cu titularii dreptului de preempțiune 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a comunicat din partea Comisiei economice, aviz 

favorabil. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice, aviz favorabil. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a comunicat din partea Comisiei de 

cultură, aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că se înscrie la cuvânt. 

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

și dânsul la cuvânt. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că din raportul de evaluare, a 

înțeles că toată suprafața, fiind vorba că este în zonă centrală în Hîndraști, este aproximativ 

2500 de euro. A spus că a cumpărat și dânsul terenul de la fostul SMA, a dat vreo 35.000 de 

euro, clădirea nu era așa, dar terenul a costat foarte mult. La o comparație între ce a cumpărat 

el atunci și ce se vinde acum de către consiliul local, crede că valoarea minimă a acestui teren 

de la Hîndrești ar fi de minimum 5000 de euro. Acesta este punctul lui de vedere ca și 

consilier local. Solicită ca și colegii să analizeze și să discute asupra valorii. 

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

aceeași situație. Clădirile acestea s-au cumpărat cu bani destui de mulți la vremea respectivă. 

El a cumpărat de la Cooperație, cei de la Hîndrești au cumpărat de la alte firme. Clădirile au 

costat destul de mult, probabil n-au știut situația juridică a terenului, iar el este de părere că un 

4000 de euro ar fi suficient pentru spațiul acela, sunt 10 ari, ar trebui să se țină cont că nu este 

un teren liber ca să se poată valorifica. Dacă consilierii sunt de acord, solicită să se supună 

aprobării. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că, Comisia economică ar avea de obiectat 

prețul prea mic.  

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

permite ca de la raportul de evaluare în sus, prețul poate crește, cu hotărârea consiliului local. 

În jos, nu este voie. Evaluatorii țin cont de un preț minim, raportat la zona de amplasament. 

Raportul de evaluare nu este măsluit, el nici nu a știut de valoare, este comandat mai demult. 

Evaluatorul să-și facă treaba și de aici încolo consiliul local hotărăște. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a solicitat aprobarea amendamentului cu 

propunerea inițială. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a intervenit și a întrebat ce amendament supune 

președintele de ședință la vot. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că este vorba de primul 

amendament cu suma propusă de 5000 de euro.  

Domnul secretar Benchea L. Robert a intervenit și a spus că prețul trebuie stabilit de un 

evaluator ANEVAR. Legea îl abilitează să stabilească prețul. Nimeni altcineva nu stabilește 

prețul. A continuat și a spus că el avizează de legalitate hotărârea doar cu prețul stabilit de 

evaluatorul ANEVAR. Dacă stabilește altcineva prețul, el nu avizează de legalitate. 

Cadastriștii și evaluatorii fac erori și trebuie să-și asume ei răspunderea pentru actele lor.  

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

semna de legalitate, nu-i nicio problemă, hotărârea va pleca fără viza lui de legalitate, după 

cum hotărăște consiliul local. O să verifice serviciul juridic de la prefectură. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena  a întrebat de situația în care evaluatorul 

stabilește o valoare și se participă la licitație. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că se stabilește prețul de pornire. 
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că secretarul 

trebuie să se bazeze pe lege. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a cerut domnului viceprimar cu atribuții de primar 

Gherăescu Felician Mihai să-i prezinte articolul de lege care prevede că prețul poate fi mărit 

peste valoarea stabilită de raportul de evaluare.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a întrebat de ce mai 

trebuie trecut raportul respectiv prin consiliul local și a dat un exemplu din comuna Strunga 

unde una a fost valoarea din raportul de evaluare și altă valoare a fost aprobată de consiliul 

local. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a intervenit și a spus că ar trebui să se rămână la 

prețul stabilit de evaluator. Persoana aceasta, din 2013 și până în prezent s-a chinuit să intre în 

legalitate. El crede că prețul stabilit de evaluator este legal și cât de cât obiectiv. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a cerut supunerea la vot a 

amendamentului pentru valoarea de 5000 de euro. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că ar trebui să se meargă pe 4000 de euro. 

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

supuse la vot toate variantele. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot amendamentul pe care l-a 

propus, pentru valoarea de 5000 de euro. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 2 voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și 3 

”abțineri”. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot amendamentul pe care l-a 

propus domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai, pentru o valoare 

de 4000 de euro. 

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

domnul consilier local Cezar Iosif dacă votează ”pentru” și la amendamentul cu 5000 de euro 

dar și la amendametul cu ”4000” de euro. 

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

să se meargă pe o singură variantă cu 4000 de euro și să se deblocheze situația. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a intervenit și a spus că ar fi mai bine să se refacă 

raportul de evaluare și  să se convoace o nouă ședință extraordinară.  

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

evaluatorul nu lucrează la comandă. Se va mai lungi vreo 5 luni cu alt raport. 

Domnul consilier local Carp Ioan a spus că cel mai bun preț ar fi de 3500 de euro. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că actualul raport de evaluare este recent, din 

20.06.2018. Să se meargă pe ce a stabilit evaluatorul. 

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

locali trebuie să contribuie la bugetul comunei.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că respectiva persoană are și-așa drept de 

preempțiune. Ori cu trei lei în plus ori cu trei lei în minus. E și legal, se rezolvă și problema 

femeii, de cinci ani se chinuie. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că nu e problema femeii, că 

problema femeii este a negociat cu cine a negociat și a făcut ce a făcut! Acuma se știe că se 

plânge femeia pe la toate colțurile. Știe și el povestea și nu mai vrea să o mai spună în ședință! 

Domnul consilier local Carp Ioan  i-a spus viceprimarului cu atribuții de primar Gherăescu 

Felician Mihai  că mâine-poimâine va ajunge și el în situația aceasta! Cel mai bine ar fi la trei 

și jumătate. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că să supună aprobării la trei și jumătate! 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că să rămână trei și jumătate și 

gata! 

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

propună varianta de 3500 de euro. 
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Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că s-a mai votat o dată! 

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

problemă, că poate să voteze toată lumea! 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot amendamentul cu 

propunerea de 3500 de euro. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

că hotărârea aceasta, în forma cum o va fi făcută, secretarul poate să nu pună viză de 

legalitate, că va merge dânsul la oficiul juridic la prefectură. De va fi legală, va trece dacă nu 

va fi legală se va întoarce și va fi supusă din nou dezbaterii. Nu trebuie să se cramponeze 

nimeni, pentru că nu merge nimeni la pușcărie pentru că a votat! 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul aprobat anterior cu valoarea de 3500 de euro.  

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

 

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, pentru anul 2018 
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Domnul consilier local, Dieac Adrian a comunicat din partea Comisiei economice aviz 

favorabil. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif a comunicat din partea Comisiei juridice aviz favorabil. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot punctul nr. 8 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

zi. 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: septembrie, 

octombrie și noiembrie 2018 

Domnul consilier local, Cezar Iosif l-a propus ca președinte de ședință pe domnul consilier 

local Dieac Adrian. 

Domnul consilier local Benchea Ioan l-a propus ca președinte de ședință pe domnul Jitaru 

Ioan. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot propunerea domnului 

consilier local, Cezar Iosif. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”. 

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CARP IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA JITARU IOAN  

DIEAC ADRIAN URSACHE  IOSIF  

JITARU IONEL BENCHEA IOAN  

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot propunerea domnului 

consilier local Benchea Ioan. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 

”abțineri”. 

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

JITARU IOAN  IFTIME ALIDA  ELENA 

URSACHE  IOSIF  DIEAC ADRIAN 



11 
 

BENCHEA IOAN  JITARU IONEL 

CARP IOAN  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

Amendamentul propus de către domnul consilier local Cezar Iosif a fost adoptat. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus la vot proiectul nr. 9, cu 

amendamentul domnului consilier local Cezar Iosif, care a fost adptat. 

În urma votului exprimat s-au centralizat 6 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 2 

”abțineri”. 

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CARP IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA BENCHEA IOAN JITARU IOAN 

DIEAC ADRIAN URSACHE  IOSIF  

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

Domnul secretar Benchea L. Robert a intervenit și a spus că pentru a se alege președintele 

de ședință sunt necesare 7 voturi. În forma actuală hotărârea nu a trecut.  

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

plus unu din cei prezenți. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă hotărârea a trecut. 

Domnul secretar Benchea L. Robert a spus că asta este, că se va mai alege o dată. 

Președintele de ședință se alege cu majoritatea consilierilor în funcție. 

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

majoritatea din cei prezenți la ședință! 

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

de zi.  

Probleme curente, întrebări 

Doamna consilier local Iftime Aida Elena s-a înscris la cuvânt. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai  s-a înscris la cuvânt. 

Doamna consilier local Iftime Aida Elena  a luat cuvântul și a zis că are rugămintea ca 

Primăria să facă o adresă către operatorii de transport care efectuează transport către Tg. 

Frumos, să-și modifice puțin programul, începând măcar cu 10 septembrie, cursa de la 8 

ajunge uneori prea târziu, întârzie uneori și un sfert de oră, iar după-amiaza cursa de la 2.20 să 

fie pusă la 3, că sunt profesori care au pregătire sau alte activități. Cursa de la 7.30 să fie cel 

târziu la ora 8 în Oțeleni, ca elevii să poată incepe orele. 

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

informare cu proiectele din PNDL. Pentru Grădinița Oțeleni este semnat contractul proiectare 

cu execuție, dar întârzie să iasă avizul de la ISU. Se speră să se înceapă cât mai repede 

lucrările de construire. Proiectul de apă Hîndrești, proiectul este în evaluare, este licitație, sunt 

doi ofertanți, documentația este stufoasă, este aducțiune apă. În evaluare este și proiectul 

privind drumurile de interes local, cu bugetare multianuală, au mers cam în paralel licitațiile 

acestea. La drumuri sunt trei ofertanți, se speră să nu fie contestații. Anul acesta nu crede că 

se va face ceva concret cu drumurile.  

Domnul consilier local Carp Ioan  a întrebat de șanțurile de la Hîndrești.  

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

se vor face la Hîndrești. Se termină lucrările în Oțeleni și se mută. Dacă iese din contract, se 

va prelungi, dacă mai au 100 de metri. Dacă mai au jumătate din lucrare se va rezilia 

contractul cu PHR Construct care lucrează pe tronsonul Oțeleni Buhonca. Lucrează foarte 

greu. A încercat să le pună la dispoziție participarea angajaților de la Gospodărire comunală. 

A spus că nu au cu ce, nu au utilaje pentru săpat, trebuie utilej pe Hîndrești pt. săpat podurile, 

unele poduri vor fi demontate, nu sunt soluții tehnice pentru acces la proprietăți, ar trebui ca 
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fiecare să-și facă un podeț la poartă, să nu-i facă Primăria pod la poartă! Proiectul a fost făcut 

fără acces la proprietăți, doar cu șanțuri.  

Este în curs licitația pentru reabilitare dispensar Oțeleni, se speră ca în până în iarnă să se 

găsească un constructor, prețurile pe metru pătrat sunt cam mici la construcțiile civile.  

La calamități este un proiect cu drumurile avariate, hotărârea cu drumurile calamitate în 2017 

a trecut cu ajutorul domnului consilier local Jitaru Ioan, se va intabula în forma corectă, se va 

merge la CNI, poate mai sunt șanse. Se caută și alte surse de finanțare.  

Visteria nu este chiar așa de plină la Oțeleni, este asigurată salarizarea până la sfârșitul anului, 

funcționalitatea. Nu se stă chiar atât de bine. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a luat cuvântul și a spus că în legătură cu 

șantierul unde se fac șanțurile, în locația ”La izvor” șanțurile de la ieșire din sat cum se 

coboară spre pârâu, s-a făcut o deviere. De ce nu s-a pus până în pârâu? De ce s-a pus pe 

terenul proprietarului? 

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

nu a fost prevăzut cu șanțuri integral stânga-dreapta. Sunt niște segmente de șanț pe Arinoasa, 

și prin dispoziția dirigintelui de șantier și a proiectantului ș-a relocat o bucată de șanț de acolo 

ca să se pună la cimitir în Oțeleni, să se vină până în drumul județean, pentru că aici este o 

problemă cu apa, și vine foarte multă apă de pe ”Dealul viei”. S-a renunțat la niște segmente 

de șanț din partea cealaltă, s-au relocat două bucăți de șanț în curbă sus și s-a făcut unirea, iar 

de pe vale de acolo s-a adus aici la cimitir. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat dacă s-a făcut această modificare, 

dacă nu se va ajunge să se inunde la proprietarii învecnați care vor fi afectați. 

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

duce apa direct spre pârâu. În proiect e prevăzut șanț de pământ. Va prelua de acolo șanțul de 

pământ. 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a întrebat cine a fost de acord să se ia pământul de 

acolo și să se pună în partea cealaltă. 

Doamna consilier local Cezar Iosif  a spus că ei a fost de acord. 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a întrebat cui aparține acel teren. 

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

îmbunătățiri la acel teren. 

Domnul consilier local Ursache Iosif  a spus că el a pierdut, că e un teren lăsat moștenire. 

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

ei vreo doi baloți de fân domnului consilier local Ursache Iosif.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat dacă a mai trecut domnul 

viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai , de curând pe vale, la domnul 

Cezar Mihăiță. A întrebat dacă e în regulă cu gardul acela. 

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

regulă, are hotărâre judecătorească iar executorul judecătoresc i-a bătut țăruși. Moral nu ar fi 

trebuit să fie chiar așa. Este urât din punct de vedere estetic. Putea să rămână un loc de 

parcare acolo. Utilajele de-acum să și le bage în curte. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a spus că a avut o discuție cu domnul 

Carp Ioan și i-a reproșat acesta, că ar fi luat asfaltul din poartă de la domnul Aiojoaei și l-a 

pus pe  drumul lui Chibrit. El, dacă ar fi putut să facă ceva, și-ar fi pus pe stradă chiar la 

dânsul! Trebuie explicat că sunt proiecte diferite, dacă sunt nelămuriri, trebuie venit la 

aparatul de specialitate, la domnul secretar, și întrebat. 

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

public și privat sunt vraiște. Aici s-au livit de problema drumurilor.  CNI-ul a cerut un extras 

de carte funciară. Inventarul public este însușit, dar nu este intabulat. Iar un drum neintabulat 

nu ți-l ia în calcul CNI-ul. Îi predai amplasamentul și face investiție. Asfaltul nu se mută așa 

după cheful unora. Sunt studii de fezabilitate făcute și aprobate, de comun acord, dacă se 

suprapun unele drumuri finanțate de la hândrești cu cele finanțate din bugetul local, se poate 
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să se mai schimbe câte ceva. Dacă o parte din drumurile finanțate de CNI se suprapun cu cele 

din proiectul Drumuri de interes local, logic că se vor mai căuta soluții să se mai pună și în 

altă parte. Nu se poate obține dublă finanțare pentru o anumită investiție. 

Domnul consilier local Jitaru Ionel  a întrebat despre stadiul lucrărilor la dispensarul și la 

sala de festivități de la Hîndrești. 

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

dispensrul de la Hîndrești a fost cel mai probabil o sesizare făcută către Inspectoratul de Stat 

în Construcții, trebuie făcute niște demersuri la societatea Gospodărire comunală, s-a făcut 

sistem de management al calității ISO, toate actele sunt în regulă. A fost Inspectoratul de Stat 

în Construcții în inspecție și nu vor mai veni până la recepția finală. Este în regulă acum. Nu 

s-a cerut în Iași o așa strictețe cum s-a cerut la Hîndrești. Anul acesta a fost o problemă cu apa 

și cu pânza freatică, și a fost șantierul inundat acolo. S-a remediat, s-a pus piatră spartă. Este o 

întârziere de aproximativ 2 luni cu construirea.  

Cu sala de festivități suntem în Raportul sinteză la CNI, la anul sunt șanse mari de finanțare 

dar s-a schimbat denumirea din sală de festivități în Cămin cultural. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a cerut ca pe viitor expunerile de motive să fie făcute 

mai amănunțit. La proiectul din ședința de data trecută nu s-a făcut referire la calamități, 

trebuie explicat clar ce e cu drumurile acestea și cu investițiile. Trebuia spus exact că nu are 

nicio legătură proiectul cu drumurile de interes local cu proiectul cu drumurile afectate de 

nundații. 

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

a vota hotărârea, trebuie să-l întrebe pe el, pe specialiștii din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului. 

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. 42 alin. (4)din Legea nr.215/2001 

Ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BENCHEA I. ROBERT 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


