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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. 5122 din 31.05.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 31.05.2019 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 

 

1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI PREZENT 

2. IFTIME ALIDA  ELENA PREZENT 

3. DIEAC ADRIAN PREZENT 

4. JITARU IONEL PREZENT 

5. CEZAR IOSIF PREZENT 

6. BENCHEA ROBERT PREZENT 

7. URSACHE IONELA PREZENT 

8. BENCHEA IOAN PREZENT 

9. JITARU IOAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. 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. 147 din 27.05.2019 și convocatorul înregistrat la  nr. 4981 din 27.05.2019. 

Şedinţa este publică. 

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

de zi:  

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 24.04.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară 

din data de 13.05.2019 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a doua a bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul II 2019 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 
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5. 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, după încheierea 

contractelor de achiziție publică 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii si/sau garantarii 

unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 6.500.000 lei  
 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 

4975 din 27.05.2019, întocmit de către evaluator autorizat, 

aprobarea concesionării imobilului ”Teren Vânătoare” aflat în 

domeniul privat al Comunei Oțeleni și abrogarea HCL nr. 12 

din 15 februarie 2019  

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

8.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 

nr. 4234 din 18.09.2013 încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. 

Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan Oțeleni – 

”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a 

comunei Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

9. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune 

nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și 

CMI Lungu Ana Ionela 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

10. Proiect de hotărâre privind ”RUGĂMINTEA” adresată 

consilierilor P.S.D. de a ”VALIDA”  mandatul de consilier 

local al domnului Tache Petre Alin 

Consilier local 

Benchea Ioan 

11. Proiect de hotărâre privind reînființarea unui post contractual 

din cadrul Primăriei comunei Oţeleni precum și pentru 

aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al primarului comunei Oţeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile: iunie, iulie și august 2019 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

13. Probleme curente, întrebări  

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

suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre: 

1) Proiect de hotărâre nr. 5015 din 28.05.2019 privind aprobarea concesionării prin licitație 

publică a imobilului Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate 

publică a comunei Oțeleni; 

2) Proiect de hotărâre nr. 5077 din 30.05.2019 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări 

de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social,  acordat în baza legii 416/2001 în 

anul 2019. 

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

nr. 15 pe ordinea de zi revine ”Probleme curente, întrebări”. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a supus spre aprobare suplimentarea ordinii de 

zi cu cele două proiecte. 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 
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IFTIME ALIDA  ELENA URSACHE IOSIF JITARU IOAN 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a supus spre aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 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   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 24.04.2019 

Discuții nu au fost. 

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

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 4 ”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

URSACHE IOSIF MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  CARP IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 13.05.2019 

Discuții nu au fost. 

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

În urma votului exprimat au rezultat 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   
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CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

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

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

Comunei Oţeleni pe trimestrul II 2019 

Discuții nu au fost. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul nr. 3 pe ordinea de zi.  

În urma votului exprimat au rezultat 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF  JITARU IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Alte discuții nu au fost. 

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

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

URSACHE IOSIF   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 5 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, după încheierea contractelor de 

achiziție publică 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 
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Discuții nu au fost. 

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

În urma votului exprimat au rezultat 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  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF  JITARU IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei finantari 

rambursabile interne/externe in valoare de 6.500.000 lei 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a intervenit și a spus că vrea să facă o retrospectivă: A 

spus că are în față Hotărârea nr 34 din 7 septembrie 2015 privind aprobarea depunerii 

proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni județul Iași” în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014  

- 2020. Submăsura 7.2. S-a depus pentru finanțare nerambursabilă. S-a obținut contractul de 

finanțare  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a întrebat despre 

care drumuri este vorba? 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că este acesta cu drumurile. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a întrebat de unde s-

a primit finanțare? 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că este contract de finanțare din 2.08.2016. 

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

contract este pentru drumul Oțeleni-Buhonca și Hândrești-Butea! Le amețiți! 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că are și hărțile. Inclusiv Oțeleni și Hândrești. 

Dumneavoastră confundați contract de finanțare cu solicitare de finanțare. Dumneavoastră în 

nota de fundamentare trebuia să fiți explicit.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a văzut materialele 

aduse în ședință de către domnul consilier local Benchea Ioan  și a spus că acest contract este 

pentru drumul Oțeleni-Buhonca și Hândrești-Butea. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că de ce se face referire la hotărârea aceea? În 

proiectul de hotărâre. În proiectul de hotărâre se face referire la HCL nr 18 din 26.02.2018 cu 

finanțarea integrală din bugetul local. La care drumuri se referă? 

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

de interes local, astea care trec prin față pe la domnul Benchea Ioan și de la biserică la deal, 

nu există finanțare! S-au scos la licitație din buget local multianual. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că el s-a interesat și niciunul nu a acceptat să 

se împrumute din bancă pentru o asemenea invetiție.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că e vorba de 65 miliarde în 15 ani.  

Domnul consilier local Cezar Iosif: dacă se pune în fiecare an piatră de 3 miliarde tot acolo 

se ajunge! 

Domnul consilier local Benchea I. Robert: 4 miliarde, sau 5! Tot așa cum s-a procedat de 

fiecare dată în mandatul trecut, ajungem în 10-15 ani să plătim de vreo două ori mai mult! 

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

nr 18 din 26.02.2018 s-au aproat indicatorii tehnico-economici. Proiectul tehnic, când am 



6 
 

depus cererea de finanțare. Proiectul acesta a fost depus și la AFIR, pregătit pentru măsura 

7.2, dar din cauză că nu am mai putut pune poarta la cimitir din cauza cavoului domnului 

Benchea, n-am mai obținut  două puncte acolo. 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  demolați-l domnule! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai trebuia să-l demolați 

de la sine, dacă tot țineți la proiectele comunității. 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  în octombrie-noiembrie anul trecut ardea satul 

Oțeleni că nu putea să facă lucrări la capela din cimitir. Acum a trecut jumătate de an și se 

poate lucra și e pauză.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai  se va intabula 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  O să vă judece Dumnezeu, nu pământenii! 

Domnul consilier local Benchea Ioan: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1183 din 

23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” finanțat integral din 

bugetul local. În bugetul local intră toate sursele, nu? Și sponsorizările, nu trebuie introduse 

tot în bugetul local? Și împrumuturi, și toate celelalte. Dumneavoastră la timpul acela aveați 

banii cât de cât acolo?  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai   aveam proiecția 

pentru următorii 5 ani. În baza proiecției bugetare pe următorii 5 ani am putut demara 

procedura de licitație.  

Domnul consilier local Benchea Ioan:  în concluzie: la data de 23.02.2018 consilierii PNL 

nu au fost la ședință. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  nu-i problemă, că 

s-a văzut totdeauna că ați fost împotriva dezvoltării comunei Oțeleni, dăm drumul înainte! Ați 

fost împotriva aprobării indicatorilor tehnico-economice ai proiectului privind șanțurile de la 

Hândrești. Sunteți 2 consilieri de acolo din Hândrești, inclusiv doamna Iftime nu zice nimic. 

Se fac multe eforturi pentru proiectele acestea. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Dumneavoastră ca să faceți muncă în 

folosul comunității, v-ați dat mașina personală ca să cărați.. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  am făcut o donație 

doamnă, puteți să faceți și dumneavoastră o donație, nu să așteptați pe la colțuri! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  sigur că da! Mai lăsați-ne și pe noi să 

vorbim! Că suntem sătui de luat cu gura! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: Domnu’ Benchea, 

haideți că nu sunteți la cuvânt! 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  Când am dreptate îmi puneți pumnul în gură. 

Președintele de ședință trebuie să dea dreptul la cuvânt. Aveți pretenția să fiți respectați dar 

voi nu respectați. 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena:  S-a pus inclusiv problema dacă avem sau nu 

împrumuturi în bănci. Eu personal, să știți că tot ceea ce am realizat am realizat cu 

împrumuturi în bănci. Sunt un om care contribui, din momentul în care am intrat pe piața 

muncii, la bugetul consiliului local, lunar, în mod regulat, cu impozitul pe venitul pe care l-am 

realizat. Și sunt de acord cu lucrul acesta. Dacă se pune problema banilor, că nu vor fi 

suficienți să acoperim datoria, de exemplu, domnul primar, v-aș ruga să luați toate măsurile în 

așa fel încât toți agenții econmici de pe raza comunei să fie verificați, dacă sunt în ordine, 

dacă într-adevăr veniturile, impozitul pe venit atât pe firmă cât și pe angajați contribuie așa 

cum trebuie, astfel încât să ne sporim bugetul și să avem sumele de care avem nevoie.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Păi asta urmează, doamnă, ca să facem 

ceva punem taxe la oameni, că doar altceva nu știm să facem! 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena:  Așa cum eu îmi plătesc taxele, că dacă până 

acuma am închis gura, poate, și nu m-a interesat fiecare cum și-a câștigat o bucată de pâine, 
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am văzut că suntem linșați și ne este frică inclusiv să mergem pe stradă, persoane care 

lucrează la negru și își cer drepturi. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Dar poate omul s-a săturat, doamnă. S-o fi 

săturat de tot contextul! 

Doamna consilier local Iftime Alida Elena:  Dacă sunteți de acord cu un comportament 

violent, cu gresiuni verbale și fizice și golănești, până când? Eu sunt un om care m-am realizat 

cu împrumuturi. Ceea ce am realizat am făcut prin muncă cinstită și nu-mi este rușine să o fac. 

Oricine poate să verifice declarația mea de avere să vadă că împrumuturile depășesc 

veniturile. Dar mă sacrific și sunt de acord, eu nu am pe nicio stradă dintre cele din proiect, 

nici măcar la părinții mei nu am nici o bucățică de asfalt, dar sunt de acord ca și comunitatea 

să se dezvolte și să trăim în condiții cât de cât. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Dar de ce nu ieșți public doamnă și să-i 

întrebați pe oameni dacă sunt de acord să se împrumute. Cum ați făcut tot timpul, faceți o 

ieșire publică doamnă, în mijlocul satului, nu la biserică, condiționați  de X sau de Y și 

întrebați oamenii dacă sunt de acord cu suma asta, să plătească taxe și impozite. Lumea spune. 

Huliganii în stânga, huliganii în dreapta. Mesaje peste mesaje.    

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: doamna Moroșanu, 

cine strigă huliganii? 

Domnul consilier local, Benchea I Robert:  În urma consultării cu electoraatul nostru care 

este majoritar în comuna Oțeleni, asta este decizia luată.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Electoratul nostru, mai puțini cum 

suntem, s-a văzut la alegeri! 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan: aș dori să întreb:  crucea de pe ”Dealul Boghicei” e o 

sumă frumoasă! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  la diverse domnul 

Benchea, nu e la ordinea de zi! Avem banii în cont dacă vă interesează, și vi-i și arătăm pe 

poziție. Poate vă creați o oarecare satisfacție domnu Benchea, că la vârsta dumneavoastră nu 

prea mai aveți satisfacții, așa că poate banii aceștia or să vă incite! 

Domnul consilier local Benchea Ioan: Am satisfacție! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: Aveți satisfacția că 

ați crescut un huligan care dă cu capul în gură! Asta este educație de polițist? 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia: Măsurați-vă vorbele, domnule primar, că 

eu cred că e mai bine așa! 

Domnul consilier local Ursache Iosif:  N-am căzut din copac! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:  Domnu Ursache, 

erați în centru! Și ați văzut incidentul! 

Domnul consilier local, Benchea I Robert:  Domnu președinte, supuneți la vot și gata! 

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

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 1 vot 

”abținere”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

JITARU IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA BENCHEA IOAN  

DIEAC ADRIAN URSACHE IOSIF  

JITARU IONEL CARP IOAN  

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi: 
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Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 4975 din 27.05.2019, 

întocmit de către evaluator autorizat, aprobarea concesionării imobilului ”Teren 

Vânătoare” aflat în domeniul privat al Comunei Oțeleni și abrogarea HCL nr. 12 din 15 

februarie 2019 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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

În urma votului exprimat au rezultat 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  URSACHE IOSIF 

DIEAC ADRIAN  CARP IOAN 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

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

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 4234 din 18.09.2013 

încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. Nord Est Kapital S.R.L. pentru imobilul Maidan 

Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. proprietate publică a comunei Oțeleni 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul nr.8 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 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   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

JITARU IOAN   

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

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

încheiat între Consiliul Local Oțeleni și CMI Lungu Ana Ionela 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  Care au fost motivele? 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:   S-a dus la un 

prax-is mai bun, s-a mutat în Iași doamna doctor. În mometul în care vom termina reabilitarea 

și modernizarea dispensarului, atunci cu siguranță vom avea medic. Deocamdată nici nu pot 

să merg la cineva să-l aduc în șantier. Doamna ține de praxis-ul pe care îl mai are, pacienții pe 

care îi are, îi mai ține. Cei care sunt se pot trece oricând dintr-o parte într-alta.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Doamna nu mai face față, nu mai 

operează nicio cerere! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai:   Când se va 

termina investiția va veni.  
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Doamna consilier local Ursache Ionela:  Eu vă spun informații din interior: doamna doctor 

primește pacienți! Nu știu de unde aveți voi informații și ies discuții că nu mai poate și nu mai 

primește. Deci nu vorbiți în numele ei! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia:  Eu sunt la doamna doctor. Atâta timp cât 

nu mai poate onora toți pacienții pe care i-a avut înainte, că mai ia și surplus de pacienți, cum 

ar fi ca cineva cu un copil nou-născut să stea pe holuri pe la dispensarul ăla? De ce nu ați 

mutat parțial? 

Domnul consilier local, Cezar Iosif:  nu se poate doamnă, trebuie aviz de la CAS. 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul nr. 9 pe ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

2”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

URSACHE IOSIF   

JITARU IOAN   

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

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

”VALIDA”  mandatul de consilier local al domnului Tache Petre Alin 

Domnul consilier local Benchea Ioan: Noi, inițial, aici nu am vrut să mai participăm, pentru 

că nu putem să mergem pe principiul ”îmbracă-te, dezbracă-te”, că nu suntem centuriști pe 

centura capitalei! Dar totuși, având în vedere că este o hotărâre dată de o instanță de judecată, 

definitivă, noi o să participăm la vot.  

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul nr. 10 pe ordinea de zi.  

În urma votului exprimat au rezultat 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, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind reînființarea unui post contractual din cadrul Primăriei 

comunei Oţeleni precum și pentru aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Oţeleni 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan:  Aici este vorba tot de o hotărâre judecătorească, 

pentru reînființarea postului, așa-i domnu secretar?  
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Secretar, Benchea L.Robert: Hotărârea judecătorească este pentru anularea dispoziției de 

primar. Comunicarea nici nu a venit. Dar este executorie soluția instanței. Acuma se judecă și 

în contencios anularea HCL-ului.  

Domnul consilier local Benchea Ioan:  Dar pentru dispoziție s-a dat hotărâre, nu? 

Secretar, Benchea L.Robert: Da, dar ca să fie reintegrat pe postul deținut anterior trebuie să 

existe postul. Acuma se reînființează postul. Pe ce să-l pui dacă nu este postul? 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul nr. 11 pe ordinea de zi.  

În urma votului exprimat au rezultat 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, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 12 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: iunie, iulie și 

august 2019 

Domnul consilier local Cezar Iosif: l-a propus pe domnul consilier local Benchea I. Robert. 

Domnul consilier local Ursache Iosif l-a propus pe domnul viceprimar cu atribuții de primar 

Gherăescu Felician Mihai. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot propunerea domnului consilier 

local Cezar Iosif.  

În urma votului exprimat au rezultat  7 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și  2 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA CARP IOAN JITARU IOAN 

DIEAC ADRIAN URSACHE IOSIF  

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot propunerea domnului consilier 

local Ursache Iosif.  

În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și  6 

”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

IFTIME ALIDA   

ELENA 

BENCHEA IOAN JITARU IOAN DIEAC ADRIAN 

URSACHE IOSIF  JITARU IONEL 

CARP IOAN  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

  URSACHE IONELA 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul  nr. 12 pe ordinea de zi: 
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În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  4 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 13 pe ordinea de 

zi(suplimentat): 

Proiect de hotărâre nr. 5015 din 28.05.2019 privind aprobarea concesionării prin licitație 

publică a imobilului Maidan Oțeleni – ”Între Răchiți” în suprafață de 1024 m.p. 

proprietate publică a comunei Oțeleni; 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a împărțit consilierilor 

fotocopii după proiectele de hotărâre suplimentate.  

Domnul consilier local Benchea Ioan:  Fiind ședință ordinară, nu puteau fi introduse. Nu au 

avize de la comisii de specialitate și nu pot fi introduse pe ordinea de zi.  

Secretar, Benchea L. Robert: În cazuri urgente, ordinea de zi poate fi suplimentată cu 

proiecte de hotărâri. Consiliul local stabilește dacă este oportună suplimentarea ordinii de zi. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul  nr. 13 pe ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 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  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL  JITARU IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 14 pe ordinea de 

zi(suplimentat): 

Proiect de hotărâre nr. 5077 din 30.05.2019 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări 

de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social,  acordat în baza legii 416/2001 

în anul 2019. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai: E pentru 

beneficiarii ajutorului social, să nu primească degeaba, așa cum primeau înainte! 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctul  nr. 14 pe ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 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   
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BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 15 pe ordinea de zi: 

Probleme curente, întrebări 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 

Alte discuții nu au mai fost. 

Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel  a declarat ședința închisă. 

 

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

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

Ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

JITARU IONEL 

Secretar, 

Benchea L. Robert 


