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CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 JUDEŢUL IAŞI 

 

 Nr. 2598 din 04.07.2016 

 

 Proces-verbal 
 

 Încheiat astăzi, 04 iulie 2016, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Oţeleni, judeţul Iaşi. 

 Consiliul Local este compus din 13 consilieri locali, la şedinţă participă 6 consilieri 

locali, după cum urmează : 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  

1 GHERĂESCU FELICIAN MIHAI ABSENT 

2 IFTIME ALIDA- ELENA ABSENT 

3 DIEAC ADRIAN PREZENT 

4 JITARU IONEL ABSENT 

5 CEZAR IOSIF ABSENT 

6 BENCHEA ROBERT ABSENT 

7 URSACHE IONELA ABSENT 

8 BENCHEA IOAN PREZENT 

9 BURDUJA IOAN PREZENT 

10 JITARU IOAN PREZENT 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

12 CARP IOAN PREZENT 

13 - - 

                                                                                                                                                                    

Participă: -  Apostu Adina, judecător Judecătoria Paşcani 

- Pr. Turcu Dan  

- alte persoane din comună Oțeleni     

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, şedinţa nu  este legal constituită.  

 Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39, alin. (3) coroborate cu 

prevederile art. 59, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei nr.117/30 iunie 2016, 

prin convocatorul înregistrat la nr. 2560 din 30.06.2016 . 

  Din partea Judecătoriei Paşcani a fost desemnată pentru prezentarea încheierii de 

validare doamna  judecător, Apostu Adina. 
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 Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Având în vedere că ședința nu este legal 

constituită conform prevederilor  art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată , voi prezenta motivul pentru care consilierii locali 

PSD nu sunt prezenți să asiste la încheierea de validare a mandatului candidatului PNL în funcția 

de Primar al comunei Oțeleni, județul Iași și la depunerea jurământului de Primar, a domnului 

Aiojoaei Ciprian . Au refuzat să participe din următoarele motive: 

          1.Domnul Aiojoaei Ciprian a dizolvat în mod abuziv Consiliul local în luna ianuarie 2016 

și în mod intenționat   au fost ascunse și netransmise consiliului local citațiile în număr de 3. 

Menționez că nu au fost afișate pe situl primăriei. 

            2.Domnul Aiojoaei Ciprian  este urmărit penal în mai  multe dosare: Dosar Penal nr. 

1152/2015, înregistrat sub aspectul săvârșirii de abuz în serviciu, Dosarul 11413 de la ANI, 

Dosarul Penal  nr. 2013/2015 de la DNA. Este condamnat prin Hotărârea nr. 103/2016 pentru 

infracțiunea de purtare abuzivă și interzicerea drepturilor de a fi ales în autoritatea publică sau 

în ori și ce funcție publică timp de 2 ani.  

3.Domnul Aiojoaei Ciprian nu a pus în aplicare Hotărârile Consiliului Local . Nu a 

respect bugetul local. Au fost aprobați în total 185 mii lei pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale 

Oțeleni iar atitudinea domnului Primar, Aiojoaei Ciprian este în continuare în contradictoriu 

vizavi de noi Consilierii locali aleși.  

          Depun documentele care atestă toate aceste lucruri și din solidaritate față de colegii mei 

Consilierii locali PSD eu mă retrag de la lucrările ședinței.  

  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  

                                                                                                                   Secretarul comunei, 

                                                                                                                         Cojocaru Marieta  


