ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL OŢELENI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr.1247 din 09.03.2018
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 09.03.2018 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. Numele și prenumele
PREZENT/ABSENT
Crt.
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. 65 din 02.03.2018 și convocatorul înregistrat la nr. 1363 din 02.03.2018.
Şedinţa este publică.
Domnul primar interimar Gherăescu Felician Mihai a dat citire ordinii de zi:
Nr.
Conținutul ordinii de zi
crt.
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară
1.
2.

3.

4.

Inițiat/Întocmit
p. Secretarul comunei
Benchea Robert
Primar interimar,
Gherăescu Felician
Mihai
Primar interimar,
Gherăescu Felician
Mihai

Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 128 din
15.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul fiscal 2018.
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. 23
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Primar interimar,

1

5.

6.
7.

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009,
prin Actul Adițional nr. 24.
Proiect de hotărâre privind privind desființarea unor posturi din
cadrul Primăriei comunei Oţeleni precum și pentru aprobarea
organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni
Diverse

Gherăescu Felician
Mihai
Primar interimar,
Gherăescu Felician
Mihai
Consilier local,
Benchea I. Robert

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că suplimentează ordinea de
zi cu un proiect: Proiect de hotărâre nr. 4925 din 21.08.2017 privind aprobarea executării de
lucrări de reconstrucție baraj, drum perimetral și construcții anexe la iaz comunal Oțeleni,
aflat în proprietatea publică a Comunei Oțeleni, județul Iași și completarea contractului de
concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Tiba L. Romel.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că are un proiect de suplimentat pe
ordinea de zi, privind aprobarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale
Oțeleni. Deși are număr de înregistrare de pe 06 februarie, nu a întrunit cele 30 de zile de
afișare și că are un caracter extraordinar întrucât ar trebui să-și facă efectele începând cu data
burselor din semestrul al doilea, iar dacă colegii vor fi de acord pentru includerea pe ordinea
de zi, la momentul respectiv va veni cu argumentele necesare. A spus că ar dori să reducă
puțin din bursele sociale și să se încurajeze puțin performanța. Bursele sociale să rămână strict
la cei care au nevoie.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a împărțit colegilor exemplare după proiectul
propus a fi suplimentat pe ordinea de zi.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a cerut să fie supus votului suplimentarea pe
rând, pentru fiecare proiect în parte.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a spus la vot suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul propus de către domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
CARP IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
JITARU IOAN
DIEAC ADRIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a spus la vot suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul propus de către doamna consilier local Iftime Alida Elena
În urma votului exprimat s-au centralizat 10 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 1 vot
”abținere”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
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DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
CARP IOAN
Domnul consilier local Benchea Ioan a intervenit și a spus că are de făcut o observație:
fiind ședință ordinară, proiectul propus de către doamna Iftime Alida Elena nu poate fi
introdus întrucât de la comisii nu are aviz, și nu întrunește condițiile prevăzute de art. 44 alin.
(1) din Legea nr. 215/2001.
Domnul consilier local Dieac Adrian a intervenit și a propus modificarea ordinii proiectelor
înscrise pe ordinea de zi dup cum urmează: la numărul 2 să fie proiectul suplimentat de către
domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai, la numărul 3 să fie proiectul propus de
către doamna Iftime Alida Elena iar celelalte proiecte își urmează cursul după acestea.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot aprobarea ordinii de zi cu
proiectele suplimentate.
În urma votului exprimat s-au centralizat 9 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 1
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
JITARU IOAN
CARP IOAN
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot aprobarea ordinii de zi cu
propunerea făcută de către domnul consilier local Dieac Adrian.
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 1
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
CARP IOAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
DIEAC ADRIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IONEL
JITARU IOAN
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința anterioară
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Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 1 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
CARP IOAN
DIEAC ADRIAN
URSACHE IOSIF
JITARU IONEL
BENCHEA IOAN
CEZAR IOSIF
JITARU IOAN
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul consilier local Ursache Iosif a spus că se abțin pentru că nu au participat.
Domnul consilier local Benchea Ioan a intervenit și a spus că are de făcut niște precizări.
La ședința din 26.02.2018 s-a ales noul președinte de ședință, domnul Jitaru Ionel. În
condițiile în care au fost 6 consilieri, cum s-a aprobat președintele de ședință pentru lunile
martie, aprilie și mai, având în vedere că a participat la vot și domnul Jitaru dar și domnul
Gherăescu? Cu 5 voturi se aprobă? Când zice cu majoritatea consilierilor în funcție, conf. art
35 din Legea 215?
Domnul priimar interimar, Gherăescu Felician Mihai a răspuns că nu stă nimeni la
rechizitoriu și că să meargă la instanță la contencios, nu în ședința de consiliu!
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că îl contestă pe domnul Jitaru Ionel ca
președinte de ședință.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 2 suplimentat pe
ordinea de zi:
Proiect de hotărâre nr. 4925 din 21.08.2017 privind aprobarea executării de lucrări de
reconstrucție baraj, drum perimetral și construcții anexe la iaz comunal Oțeleni, aflat în
proprietatea publică a Comunei Oțeleni, județul Iași și completarea contractului de
concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Tiba L. Romel.
Domnul priimar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că tot s-a discutat pe tema
asta. Dacă se face primăvară, să-și facă omul lucrările ce le are de făcut.
Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar dacă știe care sunt regulile de
tehnică legislativă și de câte ori poate un proiect să fie supus spre dezbatere în vederea
adoptării.
Domnul priimar interimar, Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a spus că nu este
limitat și că poate fi propus ori de câte ori, până trece.
Domnul secretar Benchea Robert a spus că la astfel de întrebări răspunde la examenele
organizate în condițiile legii.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 2 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 8 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 1
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
MOROȘANU ANCA
CARP IOAN
MIHAI
FELICIA
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IOAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
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Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 3 suplimentat pe
ordinea de zi:
Proiect de hotărâre nr .726 din 06.02.2018 privind acordarea burselor școlare pentru elevii
din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că proiectul de hotărâre inițial includea
un regulament efectiv de acordare. Domnul secretar din acest motiv nu a dat materialele,
pentru că pentru regulament nu se încadra în cele 30 de zile. Proiectul are număr de
înregistrare din 06.02 dar nu a fost adus efectiv la timp pentru a fi afișat. Doamna consilier
local Iftime Alida Elena a spus că l-a rugat pe secretar să-i permită fără regulament, pentru că
nu s-ar mai impune condiția privind cele 30 de zile. A spus că are un caracter urgent întrucât
și-ar dori să se înceapă plata începând cu semestrul al doi-lea, când încep să se refacă dosarele
de burse. La ora actuală sunt peste 70 de burse sociale de care beneficiază copii ale căror
familii dețin mașini agricole, autoturisme, și au condiții comparativ cu alți copii care au boli
cronice. Trebuie găsite modalități de a motiva copiii să facă performanță, să învețe. Vine cu
propunerea pentru 12 burse de merit, primele două medii, nu mai mici de 8.50 să ia o bursă
lunară mai mare în cuantum decât cea socială, ca să-i poată determina și 14 burse de
performanță, mai greu de obținut. Ordinul ministrului spune clar că bursele de performanță se
acordă elevilor care obțin locurile 1,2 și 3 la olimpiadele recunoscute de ministar sau
inspectorat la nivel județean sau național. Trebuie încurajați, întrucât comunitatea locală la
ora actuală nu sprijină cu nimic acești copii. Ea consideră ca proiectul are un caracter urgent.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 3 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 10 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și
0”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
URSACHE IOSIF
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
BENCHEA IOAN
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
CARP IOAN
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018.
Discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 4 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 10 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și
1”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
URSACHE IOSIF
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN
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JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IOAN
CARP IOAN
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 5 de 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. 23
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil.
Comisia de cultură a comunicat aviz nefavorabil.
Comisia economică nu a avut aviz.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 5 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 7 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
Au votat ”împotrivă”
S-au abținut
GHERĂESCU FELICIAN
BENCHEA IOAN
JITARU IOAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
URSACHE IOSIF
CARP IOAN
DIEAC ADRIAN
MOROȘANU ANCA
FELICIA
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 6 de 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. 24.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot punctului nr. 6 pe ordinea de zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 9 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 2
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA

Au votat ”împotrivă”
BENCHEA IOAN

S-au abținut
URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA

DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
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URSACHE IONELA
JITARU IOAN
CARP IOAN
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 7 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind privind desființarea unor posturi din cadrul Primăriei comunei
Oţeleni precum și pentru aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a spus că retrage
proiectul de pe ordinea de zi întrucât a găsit el o altă variantă mai bună pentru a face economii
și că va da jos coeficienții la toți salariații ca să se facă economii și că va face angajări ca să
umple toate locurile vacante să se facă ”sanatoriu” în primărie, nu performanță.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că ea consideră că este o percepție
greșită. Că s-a propus reducerea posturilor de guard, referent cultural și muncitor. Din
expunerea de motive văzut că guardul și cu muncitorul aveau în fișa posturilor sarcini care se
suprapuneau și că s-a găsit o altă variantă de înlocuire. La referentul cultural, la fel, nu se
justifică activitatea. Practic la astfel de operațiuni se reduc niște posturi din organigramă. Nu
este vorba despre persoana care este strict pe postul respectiv. Ce este în organigramă
reprezintă un anumit compartiment din care se reduc anumite posturi. În urma reducerii,
oamenii care fac parte din compartiment, ca în învățământ, se face o fișă de evaluare și cel
care nu își justifică activitatea prin iresponsabilitate, ne achitare de sarcini, abateri
disciplinare, abia atunci. Consiliul local nu dă oameni afară, doar restructurează organigrama,
adică niște posturi. Nu se face nominal sau cu referire la anumite persoane, ci doar la o
restrângere de activitate. La cultură sunt două persoane. Nu vede cu nimic acel serviciu să
iasă în evidență.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a spus că el a fost
supus în ultima vreme unor presiuni venite din toate direcțiile și că a decis să retragă proiectul
de pe ordinea de zi și că se va schimba strategia spre economie pentru a se face treabă pentru
comună. Sunt oameni care au alte așteptări: unii vor poduri, alții vor piatră, trebuie găsite
soluții.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că dacă ține de oameni, să-i pună să
aducă spectacole, se plătește taxă la primărie și să îi facă să fie productivi și că pentru
spectacole primarul are toată baza legală!
Proiectul s-a retras de pe ordinea de zi.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 8 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Oțeleni
Domnul consilier local Benchea Ioan s-a înscris la cuvânt.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel i-a acordat două minute.
Domnul consilier local Dieac Adrian a solicitat o pauză.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot propunerea domnului consilier
local Dieac Adrian.
Propunerea domnului consilier local Dieac Adrian a fost aprobată în unanimitate.
--------------------------------- PAUZĂ -------------------------------------------S-a reluat ședința.
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Domnul consilier local Benchea I. Robert a cerut președintelui de ședință să limiteze timpul
pentru fiecare vorbitor.
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că nu este oportun proiectul întrucât celălalt
consilier local nu a fost validat. Situația domnului Gherăescu Felician Mihai este neclară și
până la evaluarea de către ANI mai poate fi amânat. Între expunere de motive și raport de
specialitate nu este nicio diferență și că nicio virgulă nu lipsește. Tocmai articolele de lege și
ordonanțe din expunerea de motive și raportul de specialitate au fost încălcate, respectiv art.
15, art. 17 alin. (2) și art 18 din Ordonanța nr. 35/2002, art 54 alin. (3) – (6) din Legea nr. 215,
art 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența și art 15-16 din Regulamentul de organizare
și funcționare al Consiliului local al Oțeleni.
În rândul consilierilor sunt și oameni cu pregătire în materie, respectiv la cei din învățământ,
sunt profesori, sunt experți în management educațional care puteau face foarte bine parte din
comisia de cultură.
Solicită să se trimisă fiecărui consilier local hotărârea privind aprobarea comisiilor și
procesul-verbal.
Domnul consilier local Jitaru Ioan a propus că ar trebui să se întrunească toți consilierii
locali și să stabilească componența în funcție de specialitatea fiecăruia. Primarul interimar ar
putea face parte din comisia economică, pentru că lucrează cu banii și cu investițiile. Din
comisia juridică ar trebui să facă parte cei care cunosc legile. Directorul de școală și
profesorul de religie ar fi trebuit să facă parte din comisia de cultură. În cazul de față au băgat
tot PNL-ul la Cultură. Ar trebui să fie împărțiți pe comisii în funcție de calitatea și competența
fiecăruia.
Doamna consilier local Iftime Alida Elena a spus că sunt oameni care ”nici nu prea au unde
fi încadrați”. Legea 215 spune că un consilier local poate face parte din toate comisiile, are
drept de vot în una singură și va fi remunerat pentru o singură comisie.
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a supus la vot proiectul nr. 8 de pe ordinea de
zi:
În urma votului exprimat s-au centralizat 9 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”.
Au votat ”pentru ”
GHERĂESCU FELICIAN
MIHAI
IFTIME ALIDA ELENA
DIEAC ADRIAN

Au votat ”împotrivă”
BENCHEA IOAN

S-au abținut

URSACHE IOSIF
MOROȘANU ANCA
FELICIA

JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
JITARU IOAN
CARP IOAN
Domnul președinte de ședință, Jitaru Ionel a dat citire punctului nr. 9 de pe ordinea de zi:
Diverse
Domnul consilier local Benchea Robert a spus că este un cetățean al comunei care este
prezent în ședință, domnul Cezar Adrian și că vrea să prezinte o cerere Consiliului local.
8

Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că este o mică problemă
pentru sala e festivități și dispensarul de la Hîndrești, nu se găsesc constructori, valorile pe
care le-a dat poiectantul sunt ”prea jos”, proiectul a fost aprobat anul trecut și că se va veni
din nou în consiliul local cu aprobarea indicatorilor. Se va merge prin licitație, nu prin
încredințare directă, se va face procedură ca la toate PNDL-urile. Proiectul tehnic este dat la
studiu la a 3 a firmă și lumea spune că nu se încadrează cu banii.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că el s-a gândit la o variantă
cu Gospodărirea Comunală, să mai angajeze niște muncitori și nu există eligibilitate nici cu
Gospodărirea Comunală, nu sunt autorizați în sensul acesta, trebuie lucrat cu o firma de
construcții specializată. Poate au consilierii o idee mai bună, că vrea să demareze lucrarea, că
vremea e tot mai bună. Bănuți sunt ceva în buget, nu integral, că a fost diminuat prin factori
care nu țin de comună și se vor căuta soluții.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a dat citire cererii formulate de către
domnul Cezar Adrian pentru aprobarea concesionării unei parcele de teren.
Domnul primar interimar, Gherăescu Felician Mihai a spus că va trebui identificată
parcela și inclusă în domeniul public.
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
Pentru secretarul comunei,
Benchea L. Robert
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