CONSILIUL LOCAL OŢELENI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 2487 din 23.06.2016

Proces-verbal
Încheiat astăzi, 23 iunie 2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local
Oţeleni, la prima convocare a Prefectului judeţului Iaşi, prin Ordinul nr. 205/21.06.2016.
Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 205/21.06.2016 privind convocarea consilierilor
declaraţi aleşi în şedinţa de constituire a Consiliului Local Oţeleni, judeţul Iaşi, pentru ziua de
23.06.2016, oră: 9,00, a fost înaintat consilierilor locali aleşi, după cum urmează:
- cu adresa nr.2436/21.06.2016 domnului Gherăescu Felician Mihai ;
- cu adresa nr. 2437/21.06.2016 doamnei Iftime Alida Elena;
- cu adresa nr. 2438/21.06.2016 domnului Dieac Adrian;
- cu adresa nr. 2432/21.06.2016 domnului Jitaru Ionel;
- cu adresa nr. 2439/21.06.2016 domnului Cezar Iosif;
- cu adresa nr. 2440/21.06.2016 domnului Benchea Robert;
- cu adresa nr. 2441/21.06.2016 doamnei Ursache Ionela;
- cu adresa nr. 2442/21.06.2016 domnului Benchea Ioan;
- cu adresa nr. 2443/21.06.2016 domnului Burduja Ioan;
- cu adresa nr. 2433/21.06.2016 domnului Jitaru Ioan;
- cu adresa nr. 2444/21.06.2016 doamnei Moroșanu Anca Felicia;
- cu adresa nr. 2434/21.06.2016 domnului Carp Ioan;
- cu adresa nr. 2449/21.06.2016 domnului Ursache Iosif;
- cu adresa nr. 2471/22.06.2016 domnului Aiojoaei Ciprian;
La şedinţa de constituire participă toţi cei 13 consilieri locali aleşi, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Numele și prenumele
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

Formațiunea
politică
PSD

PREZENT

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IFTIME ALIDA- ELENA
DIEAC ADRIAN
JITARU IONEL
CEZAR IOSIF
BENCHEA ROBERT
URSACHE IONELA
URSACHE IOSIF
BENCHEA IOAN
BURDUJA IOAN
JITARU IOAN
MOROȘANU ANCA FELICIA
CARP IOAN

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL

PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
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La şedinţa de constituire participă reprezentantul Prefectului Judeţului Iaşi, desemnat prin
Ordinul nr. 206/21.06.2016, doamna consilier juridic, Lăcrămioara Simiuc.
Secretarul comunei, constată în urma efectuării prezenţei, faptul că sunt respectate
prevederile art. 1, alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare şi
prevederile art. 30, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru că
şedinţa să fie legal constituită.
Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local Oţeleni sunt deschise de doamna
consilier juridic Lăcrămioara Simiuc, care dă citire Ordinului de convocare în şedinţa de
constituire şi propune preluarea lucrărilor şedinţei de către preşedintele de vârstă, asistat de doi
consilieri locali aleşi dintre cei mai tineri, respectiv de către domnul Jitaru Ioan , preşedinte de
vârstă, asistat de : Benchea Robert și Moroșanu Anca Felicia .
Domnul Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă, preia conducerea lucrărilor şedinţei,
prezentând etapele ce urmează a fi parcurse:
1. Alegerea Comisie de validare
2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi
3. Depunerea jurământului de către consilierii locali
4. Declararea Consiliului local legal constituit
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă
6. Alegerea viceprimarului comunei
7. Constituirea şi componenţa comisiilor de specialitate.

Punctul 1 :
Dl Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă : Propun acordarea unei pauze pentru constituirea
grupurilor de consilieri, în vederea efectuării de propuneri pentru membrii Comisiei de validare.
Secretarul comunei : În conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii se pot constitui în grupuri, în
funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel
puţin 3.
Domnule preşedinte, vă înmânez dosarele consilierilor locali declaraţi aleşi şi ale
supleanţilor acestora, aşa cum au fost înaintate de Biroul electoral de circumscripţie comunală nr.
62 Oţeleni, precum şi adresa înaintată de Partidului Național Liberat nr. 624/22.06.2016
înregistrată la unitatea noastră cu nr. 2472 din 22.06.2016 prin care se aduce la cunoștință
manifestarea de voință a domnului Aiojoaei Ciprian , care înțelege să demisioneze din funcția de
consilier local și solicitarea validării mandatului de consilier a următorului candidat de pe lista
P.N.L. , în persoana domnului Ursache Iosif.
Având în vedere că sunt două partide nu s-au constituit alte grupuri de consilieri.
Domnul Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă : Urmează alegerea Comisiei de validare a
Consiliului Local. În acest sens, propun ca această comisie să aibă un număr de 3 membri. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu unanimitate propunerea privind numărul membrilor Comisiei de validare.
Solicit domnilor consilieri să facă propuneri de candidaţi pentru comisia de validare.
Se fac următoarele propuneri :
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Domnul Dieac Adrian : propun din partea PSD pe domnul Benchea Robert și pe domnul
Jitaru Ionel
Domnul Ursache Iosif : propun pe domnul Benchea Ioan
Domnul Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă : Supun spre validare fiecare dintre cele trei
propuneri formulate.
Cine este pentru domnul Benchea Robert? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu 7 (șapte) voturi pentru şi 6 abţineri.
Cine este pentru domnul Jitaru Ionel ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu 7 (șapte) voturi pentru și 6 abțineri.
Cine este pentru domnul Benchea Ioan ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu 13(treisprezece) voturi pentru şi 0 abţineri.
Secretarul comunei : Rezultatul votului va fi consemnat în Hotărârea nr. 1.
Domnul Jitaru Ioan, preşedinte de vârstă : Membrii comisiei de validare trebuie să-şi
desemneze preşedintele şi secretarul.
În urma consultărilor, s-a hotărât desemnarea d-lui Benchea Robert preşedinte al
comisiei, iar a domnului Jitaru Ionel, secretar al comisiei de validare.
Dispun o nouă pauză, în timpul căreia Comisia de validare va examina legalitatea
alegerii fiecărui consilier local, pe baza dosarelor puse la dispoziţie de secretarul comunei,
elaborând ulterior propuneri de validare sau de invalidare a mandatelor.
Secretarul comunei : Invalidarea alegerii unui consilier, poate fi propusă de Comisia de
validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite
expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul
electoral de circumscripţie. De asemenea, se propune invalidarea mandatului dacă se constată
existenţa unei stări de incompatibilitate.
Reluarea lucrărilor şedinţei de constituire.
Domnul Benchea Robert, președintele comisiei de validare : În urma analizării
legalităţii alegerii fiecărui consilier local, Comisia de validare a constatat că au fost respectate
dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a propus validarea
unui număr de 13 (treisprezece) consilieri locali, conform anexei la procesul–verbal încheiat la
nivelul Comisiei ( Anexa nr. 1)

Punctul 2 :
Domnul Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă : Voi supune spre validare mandatele de
consilier local, în ordine alfabetică. Validarea mandatelor se face prin votul deschis al majorităţii
consilierilor locali prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la
vot.
Supun spre validare mandatul d-lui Benchea Ioan . Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Benchea Robert. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Burduja Ioan. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
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Supun spre validare mandatul d-lui Carp Ioan. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Cezar Iosif. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Dieac Adrian. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-na Iftime Alida Elena. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Gherăescu Felician Mihai. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Jitaru Ionel. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Jitaru Ioan. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-na Moroșanu Anca Felicia. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-na Ursache Ionela. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se validează mandatul cu 12(doisprezece ) voturi pentru.
Supun spre validare mandatul d-lui Ursache Iosif. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?
Se respinge validarea mandatul cu 5(cinci ) voturi pentru și 7 ( șapte ) voturi
abținere.
Persoanele care s-au abținut privind validarea domnului Ursache Iosif sunt :
Benchea Robert, Iftime Alida Elena, Gherăescu Felician Mihai, Jitaru Ionel, Ursache
Ionela, Dieac Adrian, Cezar Iosif.
Secretarul comunei : vă rog să prezentați motivul legal privind invalidarea domnului
Ursache Iosif. Invalidarea fără un motiv bine întemeiat privind încălcarea legii constituie un
abuz și se pedepsește de Codul penal. Nu voi semna pentru legalitate hotărârea pentru că au
fost încălcate prevederile art. 6 alin (3) din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliului local.
Doamna Iftime Alida Elena : Solicit o pauză pentru consultări.
Domnul Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă : Să supunem la vot propunerea pentru o
pauză . Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă în unanimitate 13 voturi pentru
Sa revenit la lucrările ședinței .
Domnul Jitaru Ioan , preşedinte de vârstă : Având în vedere că au fost validate
mandatele consilierilor locali, urmează depunerea jurământului.
Secretarul comunei : Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr.
2.
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Invalidarea domnului Ursache Iosif se va consemna în Hotărârea cu nr. 3
Domnul Benchea Ioan : doamna secretar vă rog să consemnați nominal pe cei care s-au
abținut de la validarea domnului Ursache Iosif.
Secretarul comunei : am consemnat

Punctul 3 :
Secretarul comunei : Voi da citire jurământului urmând că ulterior fiecare dintre
dumneavoastră, în ordine alfabetică, să vă prezentaţi la masa special amenajată şi cu mâna stângă
pe Constituţie şi Biblie, veţi pronunţa cuvântul «JUR », veţi semna jurământul de credinţă,
imprimat pe un formular special în două exemplare, din care unul vă va fi înmânat, iar al doilea
exemplar va rămâne la dosarul de constituire a Consiliului local.
Precizez faptul că jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. Vă rog să îmi
comunicaţi dacă cineva optează pentru depunerea jurământului fără formula religioasă, pentru a
realiza imprimatul.
Urmează depunerea jurământului de către consilierii locali în ordinea alfabetică.

Punctul 4 :
Domnul Jitaru Ioan, preşedinte de vârstă : Având în vedere faptul că toţi cei 12
( doisprezece ) consilieri locali ale căror mandate au fost validate au depus jurământul, declar
consiliul local legal constituit.
Secretarul comunei : Declararea consiliului local legal constituit, se constată prin
Hotărârea nr. 4.

Punctul 5 :
Domnul Jitaru Ioan, preşedinte de vârstă : Având în vedere faptul că a fost legal
constituit Consiliul local, se impune desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru lunile : iunie,
iulie şi august.
Domnul consilier local, Benchea Robert : Propun pe domnul Dieac Adrian, pentru
funcţia de preşedinte de şedinţă.
Domnul Jitaru Ioan, preşedinte de vârstă : Mai sunt și alte propuneri ? Supun spre
aprobare propunerea formulată de domnul Benchea Robert.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu 9 de voturi pentru și 3 abțineri desemnarea d-lui Dieac Adrian, preşedinte
de şedinţă pentru lunile : iunie, iulie şi august 2016.
Secretarul comunei : Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă va fi consemnat în
Hotărârea nr. 5.

Punctul 6 :
Domnul Dieac Adrian, președinte de ședință : Doresc să fac precizări privind alegerea
viceprimarului. Alegerea se face cu votul majorității consilierilor în funcție. Fiecare consilier va
primi un singur buletin de vot pe care sunt înscriși cei propuși și se va scrie cuvântul DA în
dreptul numelui.
Doamna consilier local, Iftime Alida Elena : conform art. 45 alin(5) se precizează că
hotărârile cu caracter individual se iau prin vot secret. Nu prevede că persoana nu are dreptul să
voteze.
Secretarul comunei : Am să dau citire la adresa primită de la Instituția Prefectului –
Județul Iași cu nr. 5918/05.04.2016 și înregistrată la unitatea noastră cu nr. 1382/06.04.2016 cu
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privire la prevederile legale în ceia ce privește alegerea viceprimarului și atribuțiile care revin
secretarului unității administrative teritoriale. Vă adus la cunoștință prevederile art. 46 din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată (1) Nu poate lua parte la deliberare
și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal , fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii
consiliului local și prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată – unde - Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor
alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ.
Domnul Dieac Adrian, președinte de ședință : această circulară face referire la art. 77,
care se referă la interesul personal. În acest caz nu este interes personal . Alegerea viceprimarului
nu este un interes personal. Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea viceprimarului.
Domnul consilier local, Cezar Iosif : propun pe domnul Gherăescu Felician Mihai
pentru funcția de viceprimar.
Domnul consilier local,Benchea Ioan : grupul PNL în solidaritate cu domnul Ursache
Iosif se retrage de la lucrările ședinței.
Secretarul comunei : după propunerea făcută de domnul Benchea Ioan consilierii locali
PNL , respectiv Benchea Ioan, Burduja Ioan, Carp Ioan, Jitaru Ioan și Moroşanul Anca Felicia
s-au ridicat și au părăsit lucrările ședinței. În sală a mai rămas un număr de 7 ( șapte )
consilieri locali care vor continua lucrările ședinței.
Secretarul comunei : domnule Președinte vă propun să supuneți la vot dacă persoana
nominalizată la funcția de viceprimar să participe sau nu la vot.
Domnul Dieac Adrian, președinte de ședință :Având în vedere că avem o nominalizare,
rog pe doamna secretar să întocmească buletinele de vot.
Se ia o pauză pentru ca secretarul comunei să pregătească buletinele de vot.
La reluarea lucrărilor secretarul comunei explică procedura de vot, şi anume înscrierea
cuvântului da în dreptul candidatului.
Fiecare consilier îşi exercită dreptul la vot, după care comisia de validare procedează la
desigilarea urnei şi la contabilizarea voturilor .
Domnul Dieac Adrian , preşedinte de şedinţa : În urma votului avem următorul
rezultat : domnul Gherăescu Felician Mihai a obţinut un număr de 7 (șapte ) voturi pentru .
Secretarul comunei : Alegerea viceprimarului comunei va fi consemnată în Hotărârea
nr. 6,
Doamnă consilier local, Iftime Alida Elena : Având în vedere procentul de 48% obținut
de domnul Gherăescu Felician Mihai la alegerile locale din 05.06.2016 este persoana direct
îndreptățită de a ocupa această funcție în cadrul Consiliului Local Oțeleni. În acest fel va putea
duce spre realizare proiectele din platforma electorală. Potrivit Legii 215/2001 să fie prezentată
fișa postului de viceprimar în ședința de consiliu local. Sarcinile să fie trasate clar. Să fie arătate
atribuțiile ce îi revin ca înlocuitor de drept al primarului și atribuțiile delegate de acesta.
Domnul consilier local, Benchea Robert : felicit pe domnul Gherăescu Felician pentru
alegerea lui în funcția de viceprimar. Consider că va fi un om pentru oameni. Va fi pentru toți cei
care l-au votat și pentru cei care nu l-au votat. Cu o majoritate PSD în Consiliul Local îl vom
sprijini în realizarea proiectelor.
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Punctul 7 :
Domnul Dieac Adrian, preşedinte de şedinţa : În Regulamentul de funcționare a
Consiliului Local Oțeleni sunt 3 comisii de specialitate.
Propun ca la nivelul Consiliului local să se menţină trei comisii de specialitate cu
următoarele titulaturi şi număr de membri
1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură, alcătuită din 5 membri.
2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi sportive şi agrement, alcătuită din 5 membri.
3. Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului,
alcătuită din 3 membri.
Domnul Dieac Adrian , preşedinte de şedinţa : Supun spre aprobare titulaturile
comisiilor de specialitate şi numărul de membri ai acestora.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu unanimitate de voturi - 7 voturi pentru
Domnul Dieac Adrian, preşedinte de şedinţa : În urma consultărilor din partea PSD se
fac următoarele propuneri :
1.Comisia pentru activități economico - financiare, administrarea domeniului public
și privat, agricultură:
1.DIEAC ADRIAN
2.IFTIME ALIDA- ELENA
3.BENCHEA ROBERT
4.JITARU IONEL
5.CEZAR IOSIF
2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie,
muncă și protecție socială, activități sportive și agrement:
1. BURDUJA IOAN
2. BENCHEA IOAN
3. CARP IOAN
4. MOROȘANI ANCA FELICIA
3. Comisia juridică, de disciplină, protecția mediului, urbanism și amenajarea
teritoriului:
1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
2.URSACHE IONELA
3. JITARU IOAN
Domnul Dieac Adrian , preşedinte de şedinţa : Supun spre aprobare componenţa
nominală a fiecărei comisii de specialitate.
Cin este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă cu unanimitate – 7 voturi pentru.
Domnul Dieac Adrian , preşedinte de şedinţa :
Comisia pentru activități socialculturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, activități sportive și
agrement va fi completată cu încă un membru la următoarea ședință când domnul consilier va fi
validat.
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Vă rog să vă consultaţi în vederea desemnării preşedintelui şi secretarului la nivelul
fiecărei comisii.
Domnul Dieac Adrian, preşedinte de şedinţa : În urma votului exprimat la nivelul
fiecărei comisii de specialitate au fost desemnaţi să îndeplinească cele două funcţii, următorii
consilieri locali :
1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură, cu următoarele propuneri pentru membri :
1. Preşedinte : DIEAC ADRIAN
2. Secretar : IFTIME ALIDA- ELENA
2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi sportive şi agrement :
1. BURDUJA IOAN - preşedinte
2. BENCHEA IOAN - secretar
3. Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului :
1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI - preşedinte
2. URSACHE IONELA – secretar.
Secretarul comunei : La momentul constituirii comisiei Consilierii locali din Comisia
pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială,
activități sportive și agrement nu sunt prezenți în sală iar desemnarea președintelui și a
secretarului a fost făcută de consilierii locali prezenți și membri în alte comisii. La constituirea
comisiilor, consilierii locali PNL nu sunt prezenți drept pentru care nu s-au putut face propuneri.
Domnul Dieac Adrian, preşedinte de şedinţă : Supun spre aprobare comisiile de
specialitate şi componenţa nominală a acestora, conform propunerilor formulate.
Se adoptă cu unanimitate de voturi – 7 voturi pentru.
Conţinutul va fi consemnat în Hotărârii nr. 7, privind comisiile de specialitate şi
componenţa nominală a acestora.
Nu mai sunt alte discuţii.
Preşedintele de şedinţă declară încheiate lucrările şedinţei de constituire a consiliului
local.
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 veridicităţii celor consemnate,
Preşedinte de şedinţă
Consilier local,
DIEAC ADRIAN

Asistenţi:

Preşedinte de vârstă
Consilier local,
JITARU IOAN

Secretarul comunei,
Cojocaru Marieta

1. BENCHEA ROBERT
2. MOROȘANU ANCA FELICIA
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