CONSILIUL LOCAL OŢELENI
JUDEŢUL IAŞI

Nr. 2902 din 22.07.2016

Proces-verbal
Încheiat astăzi, 21 iulie 2016, în cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local
Oţeleni, judeţul Iaşi.
Consiliul Local este compus din 13 consilieri locali, la şedinţă participă 11 consilieri
locali, după cum urmează :
Nr.
Numele și prenumele
crt.
1
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
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
BENCHEA IOAN
BURDUJA IOAN
JITARU IOAN
MOROȘANU ANCA FELICIA
CARP IOAN
-

ABSENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
-

În sală mai sunt prezente următoarele persoane: domnul Deputat, Costel Alexe, Pop
Andrei – consultantul proiectului - Reabilitare Căminului cultural și Biblioteca comunală, Andrei
Tabarcea și Cipate Dragoș – consultant și proiectant la proiectul de pe O.G. 28.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : discuția face parte din ședință?
Domnul , Deputat , Costel Alexe: Nu
La început, fără a se consemna în procesul verbal a vorbit domnul Deputat , Costel
Alexe. Discuția a fost înregistrată și va fi depusă la dosarul de ședință.
Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39, alin. (2) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin
Dispoziția nr. 123/18.07.2016 și convocatorul înregistrat la nr. 2826 din 18.07.2016. Ședința este
publică .
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Primar, Aiojoaei Ciprian : Mai întâi doresc să vă fac cunoștință cu specialiștii care au
lucrat la proiecte și anume :
- Pop Andrei – consultant la proiectul „ Reabilitare Cămin Cultural și Bibliotecă
comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni , județul Iași” prin Programul Național de Dezvoltare ,
proiect realizat pe GAL , unde va trebui să aprobați valoarea și să îl trecem în registrul de
inventar au unității noastre , pentru al închide.
- Andrei Tabarcea și Cipate Dragoș consultant și proiectant, care s-au ocupat de
proiectele pe O.G. 28 - drumuri - proiecte care le avem la mapă și de unde a ieșit tot scandalul.
Poate nu m-am exprimat corect sau nu m-am făcut eu înțeles, o să răspundă ei. Pentru a exclude
toate discuțiile i-am adus să vă prezinte proiectele. Ei sunt cei mai în măsură în a vă prezenta
toate detaliile despre cifre, indicatori , despre...., pentru că de multe ori și eu fac greșeli, nu sunt
consultant, nu sunt proiectant , practic prezint și eu la rândul meu ce înțeleg din proiecte. Ajung
să semnez unele proiecte care practic țin strict de ce mă interesează. Practic pentru discuții am
adus specialiști la fiecare proiect în parte.
Primar, Aiojoaei Ciprian : vă prezint ordine de zi :
Nr.
Conţinutul ordinii de zi
Iniţiat/Întocmit
Crt.
Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară
1
Secretar comună,
2

3

4
5

6

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai
investiţiei „Modernizare, asfaltare drumuri: DC 82A Oţeleni - Buhonca
- Tronson I, DC83 Hîndreşti - Butea - Tronson II, comuna Oţeleni,
judeţul Iaşi”, după modificarea cotei taxei pe valoare adăugată de 20%
, începând cu data de 01.01.2016 conform Legii 227/2015
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
Proiect de hotărâre privind reconfirmarea apartenentei teritoriului UAT
Oțeleni la parteneriatul „GAL Podișul de Nord al Bârladului”
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai
investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Hîndrești,
comuna Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare
de funcţionare”, în vederea depunerii spre finanţare la: Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2016
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului
realizat în cadrul programului „ Reabilitare Cămin Cultural și
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Primar,
Aiojoaei Ciprian

Primar,
Aiojoaei Ciprian

Primar,
Aiojoaei Ciprian
Primar,
Aiojoaei Ciprian

Primar,
Aiojoaei Ciprian
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Bibliotecă comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni , județul Iași”
prin Programul Național de Dezvoltare.
Probleme curente, întrebări

În continuare dau cuvântul domnului Președinte să înceapă ședința , dar vă propun ca
după aprobarea procesului verbal să discutăm proiectele care țin de prezența domnilor
consultanți, pentru a nu îi reține până la sfârșitul ședinței.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : mulțumesc.
Consilier local, Benchea Robert: Doresc să spun și eu câteva cuvinte
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian: scurt
Consilier local, Benchea Robert: Pentru că am un pic de treabă o să vă cer permisiunea
de a pleca, dar doresc ca toate proiectele până la nr. 6 .Vreau să spun că sunt de acord cu
toate proiectele până la nr. 6, iar cu cel de la nr. 7 , aprobarea valorii totale a proiectului realizat
în cadrul programului „ Reabilitare Cămin Cultural și Bibliotecă comunală în satul Oțeleni,
comuna Oțeleni , județul Iași” prin Programul Național de Dezvoltare la care mă abțin. Dacă
vreți să supuneți la vot domule Președinte.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : o să supun la vot după aprobarea ordinei
de zi.
Consilier local, Benchea Robert: Deci , pentru toate proiectele până la nr. 6 votez
pentru iar pct. 7 cu Căminul Cultural , mă abțin.
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 extraordinară astăzi 21.07.2016 convocată de
domnul Primar, Aiojoaei Ciprian.
Doamna Consilier local , Iftime Alida Elena – lipsește.
Dacă mai aveți ceva de modificat sau completat la ordinea de zi.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, de către cei 11
consilieri locali prezenţi.
Având în vedere că domnul Consilier local, Benchea Robert a solicitat să se retragă
pentru că are o problemă și că este de acord cu toate proiectele , mai puțin ultimul. Dorește să îl
învoim pentru a putea părăsi sala . Să supunem la vot cu mențiunea că este de acord cu
proiectele de pe ordinea de zi de la nr. 1,2,3,4,5 și 6 iar la proiectul cu nr. 7 se abține.
Cine este pentru al învoi pe domnul Consilier local , Benchea Robert să plece să își
rezolve problemele personale?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, de către cei 11
consilieri locali prezenţi. Domnul Consilier local , Benchea Robert nu a votat.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Da – vă mulțumesc.
În continuare Punctul 1 al ordinii de zi:
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Secretar comună, Cojocaru Marieta: Procesul-verbal încheiat în şedinţa 15 iulie 2016,
care a fost înregistrat la nr. 2778 din 15.07.2016 şi a fost afişat la sediul instituţiei cu procesul
- verbal nr. 2781 din 15.07.2016.Site-ul unității este blocat pentru unele transformări iar când
se va putea încărca documente, voi publica și pe site-ul instituţiei .
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 : Dacă sunt amendamente. Dacă ceva nu
a fost clar. Eu am făcut două observații A notat doamna secretar. Este vorba de un cuvânt – nu- și
2 cifre.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: Să vă explic contextul . Acolo unde doamna Alida
la pag. 3 – dorința mea de a participa la ....... , iar doamna a spus dorința de a nu participa la ......
Am introdus cuvântul NU, iar la pag. 7 , la întrebarea Cine este împotrivă ? eu am scris 6 în loc
de 5 așa cum a fost corect. Greșeala s-a repetat și un pic mai jos. Toate cele remarcate de domnul
Președinte vor fi consemnate în procesul verbal de la ședința de astăzi.
Preşedinte de şedinţă, domnul Dieac Adrian : Dacă mai sunt și alte obiecții?
Preşedinte de şedinţă, domnul Dieac Adrian: să supunem la vot procesele - verbal
încheiat în şedinţa anterioară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
În continuare trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor economici ai investiţiei „Modernizare, asfaltare drumuri:
DC82A Oţeleni - Buhonca - Tronson I, DC 83 Hîndreşti - Butea - Tronson II, comuna Oţeleni,
judeţul Iaşi”, după modificarea cotei taxei pe valoare adăugată de 20%, începând cu data de
01.01.2016 conform Legii 227/2015.
Acum o să rog pe domnii consultanți să aducă lămuri la proiectul de hotărâre.
Consultant, Andrei Tabarcea: Dacă se poate , vreau să fac o notă generală. Sunt Andrei
Tabarcea. Este un proiect de exploatație agricolă. Vreau să fac o notă generală să vedeți care este
legătura. Vreau să fac o legătură. Să încep cu proiectul de pe MDRAP – el a fost depus acum un
an de zile. El apare pe site-ul MDRAP. Am urmărit ce a mai apărut în presă , a apărut pe un
Ordin de ministru. Dacă vă uitați pe site-ul MDRAP o să vedeți că apare acolo. Ca și procedură ,
pentru a se semna contractul de finanțare sunt necesare o serie de documente , pe care le știți
deja. Acum cu tot respectul și colaborarea cu domnul Primar , am putea spune că e o problemă a
domnului Primar, de a comunica informațiile și cred că de aceia este bine să fim noi aici.
Referitor la proiectul cu Căminul Cultural el a ajuns la un anumit stadiu. Eu vă spun din
perspectiva drumului de exploatare agricolă. Proiect ce a rămas la ultima etapă – aprobarea
valorii de inventar. Dacă nu se finalizează cu succes , există riscul de 100% să apară un conflict
cu AFIR -ul care va limita inclusiv drumul de exploatație agricolă. La drumul de exploatație
agricolă , contractul de execuție este semnat iar lucrările vor fi executate de EKY-SAM . Mâine
4

sau poimâine din câte știu eu , vom merge cu domnul Primar să predăm amplasamentul și să dăm
ordin de începere a lucrărilor pentru acel drum. Cumva este aceiași finanțare. Ele sunt inter
conectate la finanțare. Finanțatorul fiind AFIR . Datorită acestuia, se va răsfrânge și la contractul
de finanțare cu drumul de exploatare agricol . În cazul în care nu predăm lucrarea vom fi în
conflict cu AFIR-ul. Dacă nu predăm lucrarea se va răsfrânge și la contractul de finanțare privind
drumul de exploatație agricolă.
Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: să înțeleg, dintr-o lovitură se pierd două
proiecte.
Proiectant, Cipate Dragoș: și mai mult de atât.
Consultant, Andrei Tabarcea: Doi ani de zile comuna va fi – 3 ani va fi blocată în a
depune alte proiecte la AFIR. Noi am mai avut și alte discuții cu domnul Primar. Undeva în
toamnă va mai fi o sesiune – dacă punctajul va fi în regulă , ne va da șansa și pentru executarea
de drumuri de interes local . Cu Ministerul Dezvoltării ca să revin la chestiunea aceasta și ca să
tranșez și acele cheltuieli ne eligibile. Finanțarea la OG 28 - care reglementează modul prin care
se face finanțarea acestor proiecte , inclusiv decontarea lor , se precizează că anumite cheltuieli
sunt ne eligibile și trebuie suportate din bugetul de stat cum sunt: studii geo, expertize, asistență
tehnică, diriginte de șantier și cotele ISC. Acestea sunt niște cheltuieli fără care nu se poate
întocmi un studiu de fezabilitate. Sunt studii de teren , expertiza tehnică pentru ele. Vă spun
sincer, noi am lucrat foarte mult acest program , am lucrat la Primăria Ipatele, la Bivolari , la
Tătăruși , am observat că la toate aceste primării au ceva în comun – la Ciurea , și multe altele.
Vă spun sincer că este una dintre foarte puținele primării conduse de un Primar, PNL, care
obține această finanțare, parcă mai este Deleni. Acum asta este. Așa se respectă acele cheltuieli
ne eligibile în procente. În procent nu știu exact de cât este 2-3% - maxim 3%. O altă chestiune
– ele au fost bugetate. Este posibil ca ele să fie mai mici în realitate . Este posibil pe diriginție, pe
asistență să existe reduceri. O să vedem cota ISC . Cât este?
Primar, Aiojoaei Ciprian : 0,5%
Proiectant, Cipate Dragoș: 0,6% din valoarea execuției. Cota ISC - undeva la jumătate
din cofinanțare merge către ISC.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Sunt întrebări. Poftim domnul,
Gherăescu.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Din momentul acesta, pe când se pot apuca
constructorii de lucrări . Dacă puteți să ne spuneți când vor începe lucrările, de la momentul
depunerii documentelor și când vor începe efectiv lucrările.
Consultant, Andrei Tabarcea: dacă toate documentele se depun , se semnează
contractul de finanțare să spunem undeva 2-3 luni.
Proiectant, Cipate Dragoș: Singurul lucru pe care trebuie să îl apreciem este că la
Minister este depus proiectul și așteaptă HCL . Mă sună de la Minister și nu știu ce să le spun .
Tot mă întreabă de ce , dacă știați că nu puteți , ce să le mai spun? HCL dacă se duce acolo , dacă
o ducem astăzi – în maxim 10 zile durează partea de contract . Doamna Rodica Dobrescu care
răspunde de partea de contractare , partea de plăți pe zona județului Iași a spus că contractul este
aproape finalizat. Va trebui deschis un cont colector pentru finanțare.
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Primar, Aiojoaei Ciprian : contul este deschis
Proiectant, Cipate Dragoș: Durează cam între 7-10 zile partea de semnături pe contract.
Contractul acesta ajunge până la Ministru. Sunt 7-8 semnături . Va merge de la birou la birou.
Consultant, Andrei Tabarcea: După care va începe procedura de licitație care va dura
30 zile .
Proiectant, Cipate Dragoș: O lună este minim , dar va mai dura cu contestațiile.
Consultant, Andrei Tabarcea: Alocarea aceasta de 800 mii lei poate fi cheltuită în
acest an, dacă constructorul execută lucrări, fiind toamnă la terasamente sau să vedem cum o să
fim influențați de vreme. Să nu fie zăpadă. Putem deconta suma aceasta de 800 mii lei.
Primar, Aiojoaei Ciprian : Dacă se mișcă și mai repede
Consultant, Andrei Tabarcea: Dacă se mișcă și mai repede se mai pot aloca și alți bani .
Primar, Aiojoaei Ciprian : Termen de 30 – 40 zile.
Proiectant, Cipate Dragoș: Se mai pot aloca și alți bani.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Cel care se ocupă de proiect să țină cont că pe
tronsonul de drum Oțeleni – Buhonca , acolo ar trebui făcut ceva cu zoanele alea. Ce se poate
face . Acolo ar trebui de văzut, cine se ocupă de zoane, să se evite înzăpezirea. Acolo este mai
sus . Să vedem ce facem și să le coborâm . Trebuie să existe o soluție pentru acolo. Ar trebui să
se rupă din zoane .
Proiectant, Cipate Dragoș: acolo se mai poate lucra și de văzut cum se va face să nu se
mai înzăpezească.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Acolo trebuie înălțată, în fiecare an avem
probleme.
Proiectant, Cipate Dragoș: Este bine să spune-ți unde sunt probleme pentru a se putea
rezolva.
Primar, Aiojoaei Ciprian : Acolo există o problemă. Zoanele sunt mai înalte cu 2- 3 m.
Proiectant, Cipate Dragoș: Banii sunt alocați prin Minister . Puteți să verificați și dv. Îmi
pare rău că nu am adus leptopul . Dacă domnul Primar îmi pune la dispoziție un leptop, să intrăm
pe site-ul MDRAP și o să descărcăm lista cu investițiile , acolo putem vedea alocarea care este
repartizată pentru acest an.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Acum să supunem spre aprobare . Mai
întâi să vedem cum ați votat pe comisii. Comisia economică a dat aviz favorabil. Comisia
juridică.
Consilier local, Ursache Ionela : aviz favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Să supunem la vot întregul : Proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai investiţiei „Modernizare, asfaltare
drumuri: DC82A Oţeleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Hîndreşti - Butea - Tronson II,
comuna Oţeleni, judeţul Iaşi”, după modificarea cotei taxei pe valoare adăugată de 20%,
începând cu data de 01.01.2016 conform Legii 227/2015.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
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Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :
în continuare trecem la punctul 3
din ordinea de zi și anume : 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.
Ați avut la mapă. Am înțeles că pe comisii s-au făcut propuneri. Știu că la Comisia
economică s-a mers pe propunerea ca la art. 1 să fie domnul Primar, Aiojoaei Ciprian și la art. 2
domnul Viceprimar , Gherăescu Felician. Dacă mai sunt și alte propuneri?
Dacă nu mai sunt, supun spre aprobare propunerea venită din partea Comisiei economice
și anume art. 1 să fie domnul Primar, Aiojoaei Ciprian și la art. 2 domnul Viceprimar, Gherăescu
Felician.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Să supunem la vot întregul 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.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :
în continuare trecem la punctul 4
Proiect de hotărâre privind reconfirmarea apartenentei teritoriului UAT Oțeleni la
parteneriatul „GAL Podișul de Nord al Bârladului”.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Mai întâi să vedem cum ați votat pe
comisii. Comisia economică a dat aviz favorabil. Comisia juridică.
Consilier local, Ursache Ionela : aviz favorabil.
Să supunem la vot întregul Proiect de hotărâre privind reconfirmarea apartenentei
teritoriului UAT Oțeleni la parteneriatul „GAL Podișul de Nord al Bârladului”.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :
în continuare trecem la punctul 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai investiţiei „Reabilitare şi
modernizare Şcoala Gimnazială Hîndrești, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii
autorizaţiilor sanitare de funcţionare”, în vederea depunerii spre finanţare la: Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală.
Dacă este cineva care să vină cu un amendament sau cu o întrebare, având în vedere că
avem aici pe domnii consultanți.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: La acest proiect avem în vederea autorizațiile
de către școli. Întrebare. – Care sunt lucrările care se pot executa?
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Proiectant, Cipate Dragoș: Vă spun eu. Ministerul a alocat finanțare pentru acele școli
care nu sunt autorizare sau mai bine spus care nu sunt autorizate pe lista de la Minister. Dv.
sunteți fericiții care aveți o școală care figurează ca fiind ne autorizată. Se pot executa lucrările
care sunt înscrise în procesul verbal de la DSP.
Primar, Aiojoaei Ciprian : putem reabilita.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Am spus să nu mai vorbiți unul peste
altul. Dacă doriți să puneți întrebări, vă rog frumos.
Proiectant, Cipate Dragoș: Se pot face numai acele lucrări care au fost înscrise în
procesul – verbal . Nu se pot face extinderi de clădiri, reabilitări. Ne sunt necesare toalete WC
femei - bărbați separat, etc. Strict. Restul nu se pot face.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Mulțumesc
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Domnul Primar
Primar, Aiojoaei Ciprian : Nu am . Asta am discutat și cu băieții. Avem în procesul
verbal , fosa septică. Grădinița pe care doresc să o demolez. Practic avem toate avizele, curtea
școlii, putem săpa un puț pentru apă potabilă. Putem achiziționa o instalație pentru filtrarea apei
pentru că au fost descoperiţi nitrați și nitriți. După cum știți nu există nici o fântână. Practic prin
procesul verbal au cerut și apă potabilă. Până la urmă este o chestie bună, o bucurie. Cam asta
este.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Eu vreau să vă întreb . Vă poate
împiedica faptul că Școala Hîndrești are autorizație sanitară?
Primar, Aiojoaei Ciprian : Știu că s-a depus.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Nu domnu Primar , pentru școală există
autorizație sanitară. Asta zic. Dacă vă deranjează, trebuie făcut ceva? Doar pentru grădiniță nu
există autorizație. Sunt depuse documentele în regulă și pentru aceasta. S-a făcut fosa și WC
pentru autorizare. S-au făcut plățile și mai trebuie să vină să vadă cei de la DSP. Cei de la DSP au
solicitat să vină numai că trebuia să le plătim noi mașina . De asta zic . Dacă vă împiedică faptul
că școala este autorizată pentru proiect, trebuie să găsim o soluție să o scoatem din autorizație.
După aceia ei o să verifice.
Proiectant, Cipate Dragoș: Săptămâna trecută am fost la Minister . Dumnealor au trecut
pe listă. Au verificat pe listele de la DSP și au spus că se poate face școala de la Hîndrești .
Primar, Aiojoaei Ciprian : Au avut procesul verbal
Proiectant, Cipate Dragoș: Au procesul verbal
Primar, Aiojoaei Ciprian : Procesul verbal din 2013
Proiectant, Cipate Dragoș: Încercăm și noi.
Primar, Aiojoaei Ciprian : Să depunem și nu mai este nici o problemă.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Vă mulțumesc. Dacă mai aveți și alte
întrebări. Mai întâi să vedem cum ați votat pe comisii. Comisia economică a dat aviz favorabil.
Comisia juridică.
Consilier local, Ursache Ionela : aviz favorabil.
Să supunem la vot întregul Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Hîndrești, comuna
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Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare”, în vederea
depunerii spre finanţare la: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :
în continuare trecem la punctul 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
Aici vreau să vă spun și probabil toți consilierii au primit Proiectul de hotărâre cu
amendamentele formulate de Comisia economică. Dacă mai sunt întrebări. Dacă sunt întrebări
legate de Proiectul de hotărâre cu nr. 2865 din 20.07.2016 . Nu sunt? Mulțumesc.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Mai întâi să vedem cum ați votat pe
comisii. Comisia economică a dat aviz favorabil. Comisia juridică.
Consilier local, Ursache Ionela : aviz favorabil.
Să supunem la vot întregul Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2016
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri din cei 11 consilieri locali
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :
în continuare trecem la punctul 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului realizat în cadrul
programului „ Reabilitare Cămin Cultural și Bibliotecă comunală în satul Oţeleni, comuna
Oțeleni , județul Iași” prin Programul Național de Dezvoltare.
Aici dau cuvântul domnului consultant.
Consultant, Andrei Pop: Am să vă spun tot istoricul contractului de finanțare până în
ziua de astăzi. În cazul în care nu depunem așa cum a spus și colegul meu domnul Andrei , intrăm
pe procedură de incidență , reziliere contract de finanțare, blochează întreg circuitul comunei
pentru următorii 3 ani , de a mai face ceva , de a obține fonduri nerambursabile de la FEADR .
Având cunoștință de cauză și participând și văzând hotărârea consiliului , știu că se ridică semne
de întrebare privind faptul că sunt semne ca fiind o problemă , ridicată de anumite acte adiționale
semnate pentru lucrări suplimentare față de contractul de finanțare. Eu am datoria să mă raportez
la Contractul de finanțare .Știm cu toții că lucrările suplimentare care sunt adăugate sunt ne
eligibile și tot o dată finanțatorul nu va pune întrebări legate de acele cheltuieli. Acum eu sunt
dispus să răspund la întrebări, pentru că am să concretizez discuția - sunt multe de discutat.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Dacă sunt întrebări? Spuneți-mi exact
care este suma totală?
Consultant, Andrei Pop: Suma este de 403.903 lei
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Mulțumesc. Dacă ați putea explica.
Consultant, Andrei Pop: Mai mult de atât să intervin. Ultima cerere de plată care trebuie
depusă este în sumă de 98.279,23 lei la care se adaugă TVA de 23.587,29 lei . Mai mult de atât
menționez faptul că până la ora acesta comuna are achitate toate cheltuielile. Deci se află în
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procedura de ași rambursa toate cheltuielile nu de intrat în cereri de plată. Ne aflăm în stadiul în
care acești bani trebuie să îi recuperăm prin ultima tranșă de plată.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Am și eu o întrebare. Dacă de exemplu sunt
nereguli la acest contract, la această lucrare, atrage răspunderea consiliului local sau răspunde
ordonatorul de credite?
Consultant, Andrei Pop: Vorbim strict. Ca să spunem așa. Consiliul local este
reprezentat la cheltuielile întreprinse de comună. În cazul în care doamne ferește sunt problem,
răspunde aparatul de specialitate și persoanele care au semnat recepția.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Să știu exact.
Consultant, Andrei Pop: Ori cum ar fi, se va face verificarea finală asupra acestui
contract de execuție a lucrărilor. Ex. dacă în teren se constată nereguli la ultima tranșă de plată
când se sondează cu vizita finanțatorului .
Consultant, Andrei Tabarcea: Chiar dacă cheltuielile sunt ne eligibile AFIR va verifica
aceste cheltuieli .
Primar, Aiojoaei Ciprian : Pot să intervin și eu. Practic a fost o greșeală cu actul
adițional și atunci în loc de 40 de mii , era 4 sute și ceva de milioane lei vechi, plus TVA undeva
la ...... S-a trecut 4 miliarde și s-a mers, practic cheltuielile de pe actul adițional nu este
obligatoriu să le votați dacă nu sunteți de acord. Cei de la AFIR controlează dacă sunt lucrările și
pe ce este recepția . Acest proiect a fost urmărit de ISC la fiecare fază, inspectori. Nu riscă nimeni
să nu justifice acei bani. Atât am avut de spus.
Consultant, Andrei Pop: Sunt lucrări executate conform , care au fost constatate de
comisia de recepție practic comisia este prima care este trasă la răspunde. Dacă sunt anumite
tipuri de cheltuieli care apar pe facturi și nu sunt pe teren.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Vă rog să menționați în procesul verbal că eu
am să votez pentru acest proiect fără actul adițional.
Consilier loca, Ursache Ionela: Așa am să votez și eu.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Practic întregul proiect – valoarea totală a
proiectului este de 588.305 lei.
Consultant, Andrei Pop: 500?
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : cu tot cu TVA. Practic nu am primit la
mapă proiectul, eu am exemplarul din luna decembrie. De aceia vă cer să vedeți.
Consultant, Andrei Pop: Contractul de finanțare și cu TVA – ul – contractul este eligibil
prin FEADR. Aceasta inclusiv TVA-ul.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Vedeți . Asta este. Eu ce să aprob astăzi.
Nu mi s-a pus la dispoziţie proiectul . Ca să fie clar și ca să fim siguri.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: Nu se înțelege. Domnul consultant verifică în
calculator.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Mai ales că suntem de acord cu proiectul,
dar să mi se explice.
Consultant, Andrei Pop: Am vorbit de ..... în prima etapă, s-a distribuit banii într-un
mod cât mai egal. Au editat câte o valoare. De acum în colo nici un prestator de servicii nu și-l
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mai asumă. La început s-a acordat o sumă și au spus că de acum în colo poți să faci ce vrei.
Consiliul local al comunei Oțeleni a aprobat costul ca și instrumentare. La început a spus că este
de acord cu reabilitarea Căminului Cultural și Bibliotecii comunale . În schimb când proiectantul
a întocmit proiectul știu sigur că acesta a fost legat de partea de cărămidă la mansardă. Nu a
apărut nici măcar o bucată de cărămidă în partea pe care a ofertat și constructorul. Oameni buni
voi ofertați niște lucruri pe care nu știți dacă le puteți pune sau nu. Eu ca și prestator de serviciu
în momentul când merg la o comună știu că sub valoarea de, nu am cum să merg pentru că voi
veni cu banii de acasă. De aici au apărut multe probleme.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : ați terminat?
Consultant, Andrei Pop: De la început de drum eu acum abordez chestiunile legate de
candidatură , nu țin prea mult hotărârea în stem bai. S-a pornit la drum cu acele cheltuieli
eligibile, sunt asumate, tot o dată și suma de 86 615 ron cheltuieli ne eligibile care sunt legate de
toate serviciile acestei investiții. De la această consultanță pentru implementare, la studiul de
fezabilitate , detalii tehnice , asistență tehnică precum și dirigenţia de șantier. Singurele cheltuieli
eligibile care au fost pentru această investiție sunt cele propriu zise , adică investiția de
construcție și instalații, dotări, utilaje și echipamente , restul - toate cheltuielile cu sunt cu :
cote taxe, ISC, etc. , au fost ne eligibile de la început. Dacă se dorește valoarea totală. La început
valoarea totală inclusiv TVA la început a fost de 607.690 lei . Cu această valoare a fost data HCL
Oțeleni inițial.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: domnul Carp Ioan a părăsit sala de ședință.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :nu aveți voie să părăsiți sala de ședință.
Putea să ceară voie. Am înțeles . Spuneți că este 800 de milioane care s-au primit de la finanțator
cu tot cu TVA.
Consultant, Andrei Pop: comuna nu plătește TVA.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: Se discută pe proiect cu domnul consultant.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Putem să supunem la vot așa cum a explicat.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Să supunem la vot proiectul de hotărâre
cu toate că nu sunt convins de suma totală.
Consultant, Andrei Pop: Suma totală inclusiv TVA este 607.690 lei.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Noi avem un proiect de hotărâre prin care
suma totală este de 581 iarăși nu cad sumele.
Primar, Aiojoaei Ciprian: Noi când depunem pentru ultima tranșă și ducem la APDRP
atunci vedem exact ce ne mai dă. Să centralizeze. Ca să încheiem procedura , trebuie să depunem
hotărârea.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Să votăm Proiect de hotărâre privind
aprobarea valorii totale a proiectului realizat în cadrul programului „ Reabilitare Cămin
Cultural și Bibliotecă comunală în satul Oţeleni, comuna Oțeleni , județul Iași” prin
Programul Național de Dezvoltare.
Cine este pentru? Abținere? Împotrivă?
Se aprobă cu 7 voturi pentru , 4 abținere și 0 împotrivă. La ședință participă un nr. de
11 consilieri locali din cei 13 aleși.
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Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume Discuții. Cine se înscrie la cuvânt.
Aiojoaei Ciprian , Gherăescu Felician Mihai, Benchea Ioan și Moroșanu Anca Felicia
Consilier local, Burduja Ioan: mulțumim pentru informații.
Primar, Aiojoaei Ciprian: Vă propun ca pentru săptămâna viitoare să mai facem o
ședință extraordinară pentru a mai discuta o serie de proiecte și ca doamna secretar să aibă timp
să le lucreze. Aceste proiecte sunt: ADIS – salubritatea.
ADIS – probabil ți s-a spus și de la C.J. Iași că suntem singura comună care nu a dat HCL
pentru începerea procedurilor de salubritate. Acel proiect integrat pe tot județul în care am fost și
noi incluși . Trebuie ca noi să fim de acord. Dacă ne retragem putem strica licitația cât și
finanțarea la tot județul. De aceia spun că este foarte urgent . M-a sunat domnul Gheorghiu și
domnul Vicepreședinte, Lupu.
2.Până la 01.08.2016 doamna secretar – lucrează la organigrama care trebuia depusă în
luna martie.
Proiectul nr. 3 este cel cu salubritatea. A venit de la mediu adresă și firma cu care lucrăm
în prezent SALGHER – să facem ceva și să prelungim contractul până o să înceapă activitatea cu
proiectul de la Iași. Nu putem prelungi pe un an și nici pe............... până încep lucrările cu
proiectul de la Iași. Nu se știe când va începe. Poate dura 3 luni, 7 luni, 12 luni și de aceia
obligatoriu trebuie să ne dăm acordul fiindcă intrăm în conflict cu mediul. Suntem
supravegheați. Este o acțiune foarte strictă și o să văd dacă mai este ceva. Tot așa de mai mare
urgență , să punem pe ordinea de zi. Proiecte care nu mai pot aștepta până la ședința ordinară de
pe luna august. Aceasta am avut să vă spun.
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Mulțumesc
Consilier local, Benchea Ioan: Ași dori ca la o ședință viitoare să se revină asupra HCL
prin care s-au constituit comisiile de specialitate. Unele sunt cu nr. par. Să vedem ce propuneri
are fiecare partid , ca să se poată lucra pe comisii. Cum am spus mai înainte nu s-a ținut cont de
propunerile partidului nostru.
Să revenim asupra HCL ca să se poată discuta proiectele. Aceasta este dorința mea și
propunerea mea.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Bănuiesc că este eligibil și pentru a nu mai fi
suspiciuni de cum s-au cheltuit banii în mod eronat , să achiziționăm un audit financiar dacă este
posibil.
Primar, Aiojoaei Ciprian: Aceasta am și discutat chiar și săptămâna trecută cu d-na
secretar. La toate primăriile unde am fost au spus că au încheiat contract pe 3 luni. Suntem în
căutarea unui auditor. Am găsit pe cineva dar nu am ajuns să vedem dacă are disponibilitatea să
vină.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: Noi pe organigramă avem un post de auditor.
După ce aprobăm organigrama o să îl scot la concurs și poate se găsește o persoană cu studii
superioare care să vină, să o angajăm în mod permanent. La fel mai există o problema. Legea
auditului a fost modificată iar auditorii nu au voie să mai facă contracte cu primăriile în parte așa
cum a fost în trecut. Este înființată Asociația Comunelor iar prin această asociație sunt câțiva
auditori care au voie să facă audit. Noi suntem afiliați la această asociație dar ne mai sunt
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necesare nişte documente (hotărâri) . Nu a mai fost finalizată intrarea în asociație. Un auditor
care să vină să lucreze la noi cu carte de muncă sau să continuăm cu afilierea la Asociația
Comunelor. Nu cred că vine o persoană să facă audit pe contract de prestări servicii. Nu le mai
permite legea. Noi până la urmă facem contract dar nu vin ei. În urma indicațiilor primite de la
Curtea de Conturi am încercat să luăm legătura cu diverși auditori de la Iași , indiferent – de pe
net. Un auditor care nu are nici o treabă cu noi. Toată lumea a spus că nu au voie să facă contract
de presări servicii cu U.A.T.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Vedeți când o să faceți organigrama să țineți
cont de postul de arhitect pentru ca oamenii să nu mai facă un drum la Iași pentru un certificat de
urbanism.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: postul există , dar persoana care va ocupa postul
și să poată emite autorizații trebuie să fie de specialitate. În trecut a fost angajat domnul Pricopi
care a terminat filosofia. Aduna hârtiile și mergea după aviza la C.J. Iași. El avea atribuții de a
strânge hârtii. Pentru a putea funcționa în mod corect , nu contează de unde vine să fie un inginer
cu studii geotehnice, cadastru, amenajarea teritoriului și atunci se vor putea elibera documentele.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Sunt și aici care au terminat facultatea.
Secretar comună, Cojocaru Marieta: Eu sper. Există o fată care a terminat. Sper să
vină.
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Sunt două.
Primar, Aiojoaei Ciprian: Este fata lui Bartic și a lui Tamaș
Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Poate găsim să vină.
Primar, Aiojoaei Ciprian: Cel mai greu ne este nouă.
Consilier local , Moroșanu Anca Felicia: Ținând cont că în baza art. 101 alin 2 din
Legea 215/2001 și art. 58 alin 1 din Legea 215/2001 se validează în funcția de Primar al comunei
Aiojoaei Ciprian din partea PNL. Acum vreau să vă întreb pe dv. De ce nu sunteți de acord să își
depună jurământul?
Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : este cineva care poate da răspunsul ? Mai
aveți ceva?
Preşedinte de şedinţă, domnul Dieac Adrian :În calitate de preşedinte de şedinţă,
declar încheiate lucrările şedinţei ordinare 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
Secretarul comunei,
Cojocaru Marieta
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