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CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 JUDEŢUL IAŞI 

 

  

Nr. 2778  din 15.07.2016 

 

  

 

Proces-verbal 
 

 Încheiat astăzi, 15 iulie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Oţeleni, 

judeţul Iaşi. 

 Consiliul Local este compus din 13 consilieri locali, la şedinţă participă 12 consilieri 

locali, după cum urmează : 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  

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 BURDUJA IOAN PREZENT 

10 JITARU IOAN PREZENT 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

12 CARP IOAN PREZENT 

13 - - 

                În sală mai sunt prezenți un număr de aproximativ 80 cetățeni din comuna 

Oțeleni , satele Oțeleni și Hîndrești, județul Iași . 
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Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prin 

convocatorul înregistrat la nr. 2708 din 08.07.2016. Ședința este publică . 

 Primar, Aiojoaei Ciprian : vă prezint  ordine de zi : 

Nr.  

Crt. 

Conţinutul ordinii de zi Iniţiat/Întocmit 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în şedinţa anterioară Secretarul comunei 

Cojocaru Marieta 

2 Prezentarea încheierii de validare a mandatului candidatului Partidului 

Naţional Liberal, în funcţia de primar al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

 

3 Depunerea jurământului de către Primarul comunei Oţeleni, judeţul 

Iaşi. 

 

4 Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

5 Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei 

Comunitare Consultative 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

6 Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei  comisiei de avizare a 

cererilor privind organizarea adunărilor publice 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai 

investiţiei „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oţeleni - Buhonca 

- Tronson I, DC83 Hîndreşti - Butea - Tronson ÎI, comună Oţeleni, 

judeţul Iaşi”, după modificarea cotei taxei pe valoare adăugată de 20% 

, începând cu data de 01.01.2016 conform Legii 227/2015 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

8 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei 

Oțeleni  precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul 

comunei  Oțeleni  în Adunarea Generală a Asociației Regionale a 

Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

9 Proiect de hotărâre privind reconfirmarea apartenentei teritoriului UAT  

Oțeleni la parteneriatul „GAL Podişul de Nord al Bârladului” 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai 

investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnaziala Hîndrești, 

comună Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 



3 

 

de funcţionare”, în vederea depunerii spre finanţare la: Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală 

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2016 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

12 Probleme curente, întrebări  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Având în vedere că ședința este legal 

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

publică locală, republicată, putem începe ședința ordinară astăzi 15.07.2016 convocată de domnul 

Primar, Aiojoaei Ciprian. 

Dacă mai aveți ceva de  modificat sau completat la ordinea de zi.  

Consilier local , Cezar Iosif:  Vreau să modificăm ordinea de zi și anume proiectele de la 

nr. 2 și 3 să le discutăm la punctele 8 și 9. 

            Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Deci să fie discutate la puntele 8 și 9? 

Consilier local , Cezar Iosif:   punctele 2 și 3 la punctele 8 și 9. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Poftim doamna Alida. 

Consilier local, Iftime Alida Elena: Conform art. nr. 13 din Legea 393/2004  , pct. 3 

unde se spune că: După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice , primarului i se 

înmânează legitimația, care va fi semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității 

de primar,pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului , 

precum și eșarfa în culorile drapelului național al României.  Nu este neapărată prezența noastră 

la depunerea jurământului de către domnul Primar. Doresc să justificăm dorința noastră de a 

participa la depunerea jurământului, pentru un nou mandat al domnului Primar. Având în vedere 

faptul că dești Consiliul local  nou investit a emis o hotărâre  și anume 9 din 8 iulie 2016 privind 

modificarea hotărârii nr. 34/2008 prin care se modifică organizarea comerțului în zonele publice , 

proiect de hotărâre care își face efectul conform Legii 215/2001 imediat după afișarea la instituția 

autorității publice locale, am fost informat de domnul David Ciprian , că i s-a adus la cunoștință 

de domnul Primar  că nu este valabilă hotărârea emisă de noi, justificând faptul că doamna 

secretar nu a vrut să semneze pentru legalitate. Legea 215/2001 nu prevede faptul că lipsă 

pentru legalitate din partea secretarului, anulează proiectul de hotărâre  până în momentul în 

care nu se primește un răspuns de la Serviciul juridic privind legalitatea actelor de la Instituția 

Prefectului – Județul iași.  
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Un alt aspect este faptul că încă din seara zilei de miercuri domnul Primar a încredințat un 

bun ce aparține proprietății private a Consiliului local Oțeleni unui cetățean  al comunei , fără 

aprobarea Consiliului local Sau a unei hotărâri care să permită acest lucru. Prin aceasta a încălcat 

prevederile art. 36 din Legea 215/2001. A emis o Dispoziție în acest sens fără aprobarea 

Consiliului local. Grupul PSD din partea Consiliului local nu dorește să participe la depunerea 

jurământului unui Primar care la al doilea mandat încalcă în continuare prevederile legii și nu ține 

cont de Hotărârile Consiliului Local. Vă rugăm frumos, cu tot respectul pentru electoratul 

domniei sale  să ne respectați și nouă decizia. Am stipulat conform Legii 393/2004 – jurământul 

poate fi depus și fără și cu noi. Așa că  nu încurcăm absolut. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Vă rog liniște. 

Consilier local, Iftime Alida Elena: Vă rog frumos, suntem într-o ședință. Nu permit să 

ne tutuim. Da. Atât timp cât  eu  în ședință mă adresez civilizat și chiar Legea 393/2004 ne 

impune acest lucru nu  ne tragem de șireturi, domnule Primar. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Având în vedere cele prezentate este 

cazul să supunem la vot.  Pentru că ședința să decurgă în  limitele normalului am dreptul și 

datoria de a fi acordate minute – timpi pe care să îi  primească fiecare Consilier local . Altfel  ne 

întindem prea mult și de aceia vă rog  sau vă propun ca pentru fiecare intervenție la un proiect de 

hotărâre , ca ședința să nu depășească o oră , chiar vă rog ca fiecare să nu depășească timpul. Să 

supunem la vot. 

Cine este de acord ca timpul de exprimare a dumneavoastră să fie de maxim 3 min.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, de către cei 12 

consilieri locali prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Încă ceva. Vreau să vă mai reamintesc 

încă un lucru. În total  , pentru că sunt deja 9 proiecte de hotărâre un proiect de hotărâre să nu 

depășească 10 min. de discuții. Materialele au fost la mapă, le-am discutat pe comisii. Dacă 

sunteți de acord ca  discuțiile pentru un proiect de hotărâre să nu depăşească 10 min.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, de către cei 12 

consilieri locali prezenţi. 



5 

 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Acum o să dau cuvântul domnului 

Primar, având în vedere că punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi care fac referire la dumnealui  să 

prezinte punctul de vedere dar să nu depășească 3 min. La aceste puncte sunteți direct interesat. O 

să dați răspuns doamnei Alida. 

Primar, Aiojoaei Ciprian : 

1.Conform Legii 215/2001, pentru a modifica o hotărâre ce ține de domeniul public său privat al 

comunei , trebuie să fie votat de două treimi . Asta ar însemna 9 Consilieri locali.  

2.Dacă nu aveți la cunoștință , există H.C.L.  cu sumele aprobate pentru închirierea utilajelor din 

proprietatea instituției. Așa cum am depus ieri plângere la Poliție  cu declarați, cerere, foaie de 

parcurs, etc. . Pe de altă parte Consilierii locali în cadrul comunei nu procedează așa cum 

procedați dv. Scandal, panaramă pe la ora 12,00 noaptea. Ați intrat peste stupină, folosiți spray 

lacrimogen. Unde suntem? În filme? O să răspunde-ți în fața legii. Ambele discuții – pe care le-

ați spus pentru a informa cetățenii sunt total eronate. Sunt în afara legii și  în afara proiectelor 

propuse pe ordinea de zi. În afară de proiectul cu școala care a fost inițiat de mine   și care este de 

maximă urgență , toate  trebuiau votate cu două treimi. Vă mulțumesc.  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :   Mulțumesc frumos. Aveți dreptul la 

replică. 

Consilier local, Iftime Alida Elena: Așa cum am argumentat în Nota de fundamentare . 

o să constatați că la art. 48 din  H.G. 384/2004- privind comerţul stradal pe arterele publice se 

realizează în baza Strategiei de dezvoltare a fiecărei localități, coroborat cu Legea 215/2001 se 

vede clar faptul că nu este vorba de domeniul public și nu este nevoie decât de majoritatea 

Consilierilor locali.  Acest lucru este notat în Nota de fundamentare. În ceia ce privesc taxele 

speciale la care face-ți referire nu este  prevăzută taxă pentru remorcă. Sunt taxe pentru buldo 

excavator, moto compactor, pentru lucrări cu tractorul  în ceia ce privește erbicidarea, aratul și 

discuitul.   

Primar, Aiojoaei Ciprian : și altele. 

Consilier local, Iftime Alida Elena: nu este prevăzut. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :    Poftim doamna Moroșanu.  

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Vi se pare normal cum ați procedat dv. în 

noaptea aceia de marți sau miercuri ? Ați făcut un abuz. În primul rând ați intrat pe proprietate 

privată. A fost domnul Viceprimar, a fost domnul Consilier local, Benchea Robert, soțul doamnei 
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Ursache Ionela – domnul Ursache Dorin  și copilul minor al domnului Benchea Robert. Îmi spui 

cu ce drept ați venit acolo? 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :    Nu vă mai dau voie să faceți astfel de 

afirmații la persoane.  

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: mi-ați dat dreptul să vorbesc. Ați spus 3 min. 

am tot dreptul. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Fără atac la persoană. Ați înțeles? 

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Nu  este atac la persoană, dar ce au făcut nu 

este atac la persoană? Ați fost acolo, ați adus injurii. Nu îmi dați dreptul la replică? 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :    Fără atac la persoană. 

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Am dreptul la replică , nu au trecut cele 3 min.  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Nu permit să se vorbească peste. Vreau 

să încetați cu atacurile la persoană.  

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Eu am făcut și plângere la ce a spus doamna. 

Dacă ea susține niște afirmații am și eu tot dreptul să cer cont ce căutau acolo. Domnul 

Viceprimar și domnul Benchea. Atât. 

Consilier local, Benchea Robert: Haideți să ajungem la ordinea de zi și să supunem la 

vot punctele 2 și 3 . Cine este de acord să le discutăm la punctele 11 și 12.  

Viceprimar, domnul Gherăescu Felician Mihai: Legat de ce  căutam eu în seara 

respectivă acolo. Sunt responsabil , sunt Viceprimar  deocamdată și dacă se respectă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 32 sunt responsabil cu parcul auto în mod direct.  

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Acolo este munca mea. 

Viceprimar, domnul Gherăescu Felician Mihai: Am spus că nu a intrat nimeni pe 

proprietate privată.  

Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Ați intrat în stupină, eu am făcut plângere la 

poliție.  

Viceprimar, domnul Gherăescu Felician Mihai: Eu am văzut utilajul din proprietatea 

primăriei că îl conducea cineva neautorizat  și mi-am luat în primire atribuțiile. Am văzut 

tractorul pe acele dealuri, trebuia să răspundă cineva. Nu răspundea primarul. În acest caz nu 

răspundea primarul. Dacă se întâmpla ceva atunci  cerea să se respecte Hotărârea Consiliului 

Local.  
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Consilier local , Carp Ioan: Înțeleg că nu doriți să participați  la investirea primarului , 

dar sunteți de acord să îl votați?. 

Consilier local , Benchea Ioan :  dar el este votat. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :    Cine este pentru ca punctele 2 și 3 de 

pe ordinea de zi să fie discutate la punctele 10 și 11 de pe ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 6 voturi împotrivă ( Benchea Ioan, Burduja Ioan, 

Carp Ioan, Jitaru Ioan și Moroșanu Anca Felicia ) și 0 voturi abținere, de către cei 12 

consilieri locali prezenţi. 

Primar, Aiojoaei Ciprian : domnul Gherăescu 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :     S-a terminat timpul dv. Să trecem la 

punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. 

Consilier local, Iftime Alida Elena: domnule Președinte vă rog să suspendați ședința. 

Consilier local, Benchea Ioan:  Întrebarea cu abțineri s-au împotrivă nu există? 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :     Da 

Consilier local, Benchea Ioan:  Vă rog să mai pune-ți încă o dată întrebarea.  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :     Cine este împotrivă? 

- 6 voturi împotrivă ( Benchea Ioan, Burduja Ioan, Carp Ioan, Jitaru Ioan și 

Moroșanu Anca Felicia ) și 0 voturi abținere, de către cei 12 consilieri locali 

prezenţi. 

Consilier local, Benchea Ioan:  să îmi justific votul  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : vă rog 

Consilier local, Benchea Ioan:  Conform legislației în vigoare  proiectele de hotărâre se 

discută în ordinea strictă înscrisă pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Da – vă mulțumesc. 

În continuare  Punctul 1 al ordinii de zi: 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Procesul-verbal încheiat în şedinţa  08.07.2016, 

care a fost înregistrat la nr. 2696   din  08.07.2016   şi a fost afişat la sediul instituţiei cu procesul 

- verbal nr. 2705 din  08.07.2016. Site-ul unității este blocat pentru unele transformări iar când 

se va putea încărca documente, voi publica și pe site-ul instituţiei .  
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Dosarul conţinând documentele şedinţei precedente, v-a fost pus la dispoziţie anterior 

începerii şedinţei de consiliu, pentru consultarea procesului-verbal de către cei care nu s-au 

deplasat la avizierul din holul primăriei. 

 Dacă sunt obiecţii cu privire la procesul-verbal vă rog să le formulaţi acum. 

            Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian : Nu a apărut pe site-ul primăriei. Este în 

interesul tuturor. Puțin sunt cei care vin să-l citească la sediul primăriei. Sigur, este afișat.  

            Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem la vot procesele - verbal 

încheiat în şedinţele  anterioare.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 împotriva şi 5 abţineri( Benchea Ioan, Burduja Ioan, 

Carp Ioan, Jitaru Ioan și Moroșanu Anca Felicia )  din cei 12 consilieri locali prezenţi. 

Consilier local, Iftime Alida Elena: Atât timp cât nu ați fost prezenți nu aveți cum să 

votați.  

Consilier local, Benchea Ioan: Îmi justific votul .  Ori ce hotărâre adoptată de Consiliul 

local și este atacată în contencios se suspendă de drept. Așa spune legislația.  

Consilier local, Iftime Alida Elena: Vă dau răspuns. În momentul când  vine hotărârea 

produce efecte.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: are loc un dialog rapid între două persoane și nu 

se poate nota.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Vă mulţumesc. Acum trecem la 

punctul 4  al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă.Vă rog . Cine se înscrie pentru discuții legat de acest proiect. 

Amendamente dacă sunt.  

Să vedem cum s-a votat pe comisii. Comisia economică.  

Consilier local, Iftime Alida Elena: Comisia economică a avizat favorabil cu 5 voturi 

pentru , 0 obținere și 0 împotrivă.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  comisia juridică 

Consilier local, Ursache Ionela: Aviz favorabil  cu 2 voturi pentru. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  mulțumesc frumos. Să supunem la vot 

întregul proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri  din cei 12 consilieri locali 

prezenţi. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Vă mulţumesc. Acum trecem la 

punctul 5  al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei 

Comunitare Consultative. Materialele au fost puse la mapă . Vă rog să aduceți amendamente sau 

cum s-a votat pe comisii. 

Dacă sunt amendamente la această comisie. Sunt 13 persoane.  

Consilier local, Iftime Alida Elena: în cadrul comisiei economice  s-a propus înlocuirea 

sorei Iacina care lipsește din țară cu doamna referent, Tiba Monica.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  mulțumim. Mai sunt și alte 

amendamente? Să supunem la  vot. Cine este de acord cu amendamentul și sora Iacina să fie 

înlocuită de doamna Tiba Monica.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Să vedem cum s-a votat pe comisii. 

Comisia economică.  

Consilier local, Iftime Alida Elena: Comisia economică a avizat favorabil cu 5 voturi 

pentru , 0 obținere și 0 împotrivă.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  comisia juridică 

Consilier local, Ursache Ionela: Aviz favorabil  cu 2 voturi pentru cu același 

amendament. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  comisia pentru cultură. 

Consilier local, Benchea Ioan : nu a intrat în competenţa noastră 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :   Supun la vot. Cine este de acord cu 

amendamentul  de la art. 1 și sora Iacina să fie înlocuită de doamna Tiba Monica.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 împotriva şi 5 abţineri( Benchea Ioan, Burduja Ioan, 

Carp Ioan, Jitaru Ioan și Moroșanu Anca Felicia )  din cei 12 consilieri locali prezenţi. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :   Supun la vot întreg proiectul de 

hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
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Se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 împotriva şi 5 abţineri( Benchea Ioan, Burduja Ioan, 

Carp Ioan, Jitaru Ioan și Moroșanu Anca Felicia )  din cei 12 consilieri locali prezenţi. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Vă mulţumesc. Acum trecem la 

punctul 6  al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei  comisiei de avizare 

a cererilor privind organizarea adunărilor publice .Materialele au fost puse la mapă. S-a discutat pe 

comisii.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Vreau să fac o mențiune: Am primit răspuns la 

adresa înaintată către  Secția nr. 7 Poliție privind desemnarea unui reprezentant al poliției . Vă fac 

cunoscut că a fost desemnat domnul David Ciprian. Am trimis solicitare. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :    aceasta era și propunerea noastră. Să 

supunem spre aprobare.  

Consilier local, Benchea Robert: avem un amendament. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :    Aveți un amendament? Poftim. Pentru 

amendamente vă fac cunoscut că avem art. 1  cu următoarele propuneri : Primar, Aiojoaei 

Ciprian, Secretar, Cojocaru Marieta, Reprezentant poliție David Ciprian.  Vă rog care este 

amendamentul. 

Consilier local, Benchea Robert: la art. 1 – propun ca în locul domnului Primar Aiojoaei 

Ciprian să fie domnul Viceprimar, Gherăescu Felician . 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :    mulțumesc. Doamna secretar? 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   la art. 8 din Legea 60/1991 , este specificat clar 

cine face parte – primarul, secretarul și reprezentant poliție. În acest moment există o Sentință 

civilă rămasă definitivă și irevocabilă prin care se spune că domnul Aiojoaei Ciprian este  Primar. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :    Să supunem la vot amendamentul 

domnului Benchea Robert. Cine este pentru că domnul Primar , Aiojoaei Ciprian să fie înlocuit 

cu domnul Gherăescu Felician. 

1 vot pentru , 11 împotrivă. 0 abțineri din cei 12 consilieri locali prezenți și validați. 

Fără zgomote. Dacă mai face-ți zgomot chem poliția. Publicul din sală vă rog să păstrați 

liniștea. 

Consilier local, Benchea Robert: îmi retrag amendamentul 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :    așa scrie în lege. Îți retragi 

amendamentul . Da. 
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Consilier local, Benchea Ioan: modificați legea. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Să vedem cum s-a votat pe comisii. 

Comisia economică.  

Consilier local, Iftime Alida Elena: Comisia economică a avizat favorabil cu 5 voturi 

pentru , 0 obținere și 0 împotrivă.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  comisia juridică 

Consilier local, Ursache Ionela: Aviz favorabil  cu 2 voturi pentru cu același 

amendament. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  comisia pentru cultură. 

Consilier local, Benchea Ioan : nu a intrat în competenţa noastră 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :   Supun la vot întreg proiectul de 

hotărâre privind actualizarea componenţei  comisiei de avizare a cererilor privind organizarea 

adunărilor publice  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri  din cei 12 consilieri locali 

prezenţi. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Vă mulţumesc. Acum trecem la 

punctul 7  al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai 

investiţiei „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oţeleni - Buhonca - Tronson I, DC83 

Hîndresti - Butea - Tronson ÎI, comună Oţeleni, judeţul Iaşi”, după modificarea cotei taxei pe 

valoare adăugată de 20%, începând cu data de 01.01.2016 conform Legii 227/2015. 

Dacă aveți întrebări vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Benchea Robert. Se mai înscrie 

cineva? 

Consilier local, Benchea Robert: La acest proiect de hotărâre cer amânarea, deoarece nu 

ne-ați pus la mapă proiectul inițial cu drumurile respective. Domnul Primar , toată campania a 

purtat  după el acest proiect, peste tot. Noi nu știm despre ce este vorba. Nu am primit decât 3 

păgini la acest proiect.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  În sală vorbesc persoanele prezente la lucrările 

ședinței. Nu se înțelege nimic. Nu se mai poate consemna nimic. Domnul Consilier local, 

Benchea Robert se ridică pentru a părăsi sala.  

Consilier local, Benchea Robert: eu mă retrag 
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Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:  stai jos să dai explicații la oamenii prezenți 

aici. Tu ești Consilier local. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   În acest moment a început  dialogul  rapid între 

cetățenii din sală și consilierii locali prezenți. Nu se poate consemna nimic. Dovadă este  

înregistrarea  pe care o voi anexa la dosarul de ședință. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:   te rog să ei loc și să dai explicație la oamenii 

aici prezenți. Chemați poliția. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   Ați chemat poliția? 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :  Am sunat la 112 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:   Dați explicație la acești oameni. Ați fost  puși 

aici consilieri. Dați explicație la oameni de ce vă opuneți la acest proiect.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Interesul este să realizăm acest proiect. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: au fost date documentele. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   Nu se înțelege nimic. 

Consilier local, Burduja Ioan: vă rog să păstrați liniștea și  să continuăm , poate se 

ajunge la o concluzie. O țâră de liniște vă rog.  

Cetățean: De ce nu ați depus proiectul la mapă? Poate ar fi votat. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Proiectul a fost aprobat , există o Hotărâre a Consiliului Local 

în acest sens. Proiectul este depus la Minister. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   se aud huiduieli. Nu se înțelege nimic.  

Consilier local, Burduja Ioan:Domnule Președinte, Domnule  Primar, vă rugăm luați 

măsuri.  Ați spus să limităm discuțiile la 3 min.  

              Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:   Domnul Consilier nu trebuia să părăsească 

sala.  Nu stăm numai în votul dumnealui. Suntem atâția oameni, sute care au votat. Ne-au votat 

pe toți cei care suntem aici. Drumurile nu sunt ale voastre , sunt ale tuturor.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian : propun închiderea ședinței.  

Cine este pentru? 

Se aprobă cu 6 voturi pentru  din cei 11 consilieri prezenți în acest moment. Domnul 

Consilier , Benchea Robert a părăsit sala.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian :În calitate de preşedinte de şedinţă, 

declar încheiate lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local. 
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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  

 

 

 

 

 

Consilieri locali: 

Benchea Ioan 

 

Burduja Ioan 

 

 

Moroșanu Anca Felicia 

 

Jitaru Ioan  


