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CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 JUDEŢUL IAŞI 

 

  

 

Nr. 4054  din  31.08.2016 

 

Proces-verbal 
 

 Încheiat astăzi, 30 august 2016 , în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Oţeleni, judeţul Iaşi. 

 Consiliul Local este compus din 13 consilieri locali, la şedinţă participă 13 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 URSACHE IOSIF PREZENT 

 

            În sală mai este prezent domnul Ursache Iosif  , în calitate de invitat.  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 59, alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şedinţa este legal constituită. 

 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, în 

baza Dispoziţiei nr. 131 din  24 .08.2016 , prin convocatorul înregistrat la nr.  3475 din 

24.08.2016. 



2 

 

 Domnul primar, Aiojoaei Ciprian: Având în vedere că şedinţa este legal constituită, dau 

citire ordinii de zi: 

Nr.  

Crt. 

Conţinutul ordinii de zi Iniţiat/Întocmit 

1 Aprobarea procesului-verbal încheiat în şedinţa   anterioară Secretarul comunei 

Cojocaru Marieta 

2 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile: septembrie, octombrie și noiembrie 2016 

Viceprimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai  

3 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

Oțeleni nr. 3 din 23.06.2016 privind   validarea mandatului de consilier 

local al domnului  Ursache Iosif  

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

4 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

Oțeleni nr. 7 din 23 iunie 2016 privind aprobarea constituirii și 

componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Oțeleni, județul Iași 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

5 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

Oțeleni nr. 8 din 08.07.2016 privind prelungirea contractului de 

închiriere nr 494/01.03.2001 a  SC GIUŞCA SERV SRL pe o 

perioadă de 1 an   - 01.01.2016- 31.12. 2016 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

6 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

Oțeleni nr. 9 din 08.07.2016  privind modificarea Hotărârii nr. 34 din 

30.10.2008 , organizarea comerţului în zone publice la nivelul 

comunei Oţeleni, judeţul Iaşi 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

7 Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii și componenței 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oțeleni, 

județul Iași 

Consilier local,  

Benchea Ioan 

8 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Consilier local, 

Burduja Ioan  



3 

 

9 Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului comunei Oţeleni , 

judeţul Iaşi 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Oțeleni, județul Iași 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi  lucrări de 

interes local pentru anul 2016 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

12 Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului Public de 

Salubrizare al comunei Oțeleni ,  judeţul Iaşi către un operator licenţiat 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

13 Proiect de hotărâre privind acordarea  de compensații în bani 

membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului   

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

14 Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special 

reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA 

ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești-jud. 

Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - 

ARSACIS 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 14 la Actul 

Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal  Iaşi– 

ARSACIS 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

16 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al 

Comunei  Oțeleni , județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

17 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali 

ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Oțeleni, judeţul Iaşi pe 

anul 2016 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții pe anul 2016 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

19 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017 

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 
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20 Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru  

concesionare  prin licitație publică  deschisă a unor spații și a unui teren 

din proprietate  privată a comunei Oțeleni , județul Iași  

Primar, 

Aiojoaei Ciprian 

21 Discuții, probleme curente.  

 Domnul primar, Aiojoaei Ciprian: având în vedere prevederile  art. 41 alin. 1  vă 

propun suplimentarea ordinii de zi  pentru două probleme urgenta , care nu pot fi amânate până la 

ședința următoare și anume:  

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului  

URSACHE IOSIF  după punctul 3 – punct 4 

 2. PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2016  , înainte de punctul 21. Aici este vorba de salariile asistenților personali. Dacă 

nu aprobăm vor rămâne fără salarii în luna următoare.  

 La punctul diverse ași dori să discutăm , să votăm, să ne apucăm de demersurile de la 

farmacia umană. Am vorbit cu patronul doamnei Ionela . O să cedez spațiul pe care îl dețin , 

preluat de la Romtelecom , cu tot ce am investit îl cedez pentru farmacie umană. Acolo a 

funcționat Romtelecom – practic pentru farmacie umană.  Acolo a funcționat Romtelecom – 

practic  nu putem îngrădi dreptul și la alții dar este strict pentru farmacie umană. Deja în caietul 

de sarcini se specifică că va fi concesionat strict pentru farmacie umană. Restul proiectelor au 

fost la mapă, iar eu am să  plec 20 min , pentru că au venit consultanții pentru școală.  

Consilier local,  Iftime Alida: Noi sperăm să vă întoarceți , avem de discutat. 

Domnul primar, Aiojoaei Ciprian: Dacă sunt  nelămuriri , eu mă întorc în 15 min. Rog  

pe domnul Președinte să preia lucrările ședinței și să supună la vot.  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Să  supunem spre aprobare includerea pe 

ordinea de zi  a celor două proiecte și anume: 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea 

mandatului de consilier local al domnului  URSACHE IOSIF  și  PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 . 

Cine este pentru a introduce cele două proiecte ? 

Consilier local, Benchea Robert: sunt la mapă? 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Nu sunt la mapă. Am pregătit pentru fiecare câte 

un proiect de hotărâre și am să le dau acum. Am aşteptat să văd dacă sunteți de acord  cu 

introducerea lor pe ordinea de zi.  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Dacă aprobăm, eventual o să luăm o 

pauză , pentru  a le discuta atunci.  

Consilier local, Benchea Robert: Le aprobăm la ordinea de zi? 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Da, introducerea lor pe ordinea de zi. 
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Consilier local, Benchea Robert: mai bine să facem o extraordinară și să le pună pe 

ordinea de zi.  

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Să  supunem spre aprobare. Cine este de 

acord cu introducerea celor două proiecte pe ordinea de zi?  

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. 

Să supunem la vot  întreaga ordine de zi. 

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 : Da – vă mulțumesc. 

În continuare  Punctul 1 al ordinii de zi: 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Procesul-verbal încheiat în şedinţa  21 iulie 2016, 

care a fost înregistrat la nr. 2902   din  22.07.2016   şi a fost afişat la sediul instituţiei cu procesul 

- verbal nr. 2903 din  22.07.2016.  

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 discuții? 

            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 1 abţineri  din cei 12 consilieri locali  

prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  2 de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: septembrie, octombrie și noiembrie 

2016. 

Cine face propuneri?  Poftim, domnul Felician. 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:   Eu  propun pe domnul Benchea Robert 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte 

propuneri. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:  Eu propun pe domnul Benchea Ioan 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian :  Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? 

Cine este pentru domnul Benchea Robert? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 voturi abținere, de către cei 12 

consilieri locali prezenţi. 

Cine este pentru domnul Benchea  Ioan? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
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Se respinge cu 5 voturi pentru,  7 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, de către cei 12 

consilieri locali prezenţi. 

  Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem la vot Proiect de hotărâre 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: septembrie, octombrie și noiembrie 

2016 prin care domnul Benchea Robert este  propus ca și Președinte de ședință . 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, de către cei 12 

consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  3  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 3 din 23.06.2016 privind   validarea 

mandatului de consilier local al domnului  Ursache Iosif  

 Cine se înscrie la cuvânt? Mulțumesc. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Cuvântul revocare înseamnă a anula hotărârea. 

Hotărârea nu nr. 3 era de fapt de constituire a Consiliului Local. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Având în vedere că a fost o invalidare, a fost 

necesară încă o hotărâre. Am sunat la – Serviciul control legalitatea actelor și au spus să fac o 

hotărâre cu privire la problema ivită la acel moment. A fost hotărârea privind invalidarea unui 

consilier local. Așa a apărut o nouă hotărâre și anume Hotărârea  nr. 3 , prin care un Consilier 

local a fost invalidat.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Îmi pare rău , dar nu am avut acasă hotărârile. A 

fost Hotărârea cu nr. 1  prin care s-a  numit comisia de validare, Hotărârea  cu nr. 2 prin care s-a 

constituit Consiliul local și Hotărârea cu nr. 3  a domnului. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: a fost o situație și a trebuit să aibă un alt cuprins. 

Având în vedere situația creată  a trebuit să adoptați o hotărâre. Se spune că un consilier poate fi 

validat sau invalidat. Hotărârea a fost cu invalidare la art. 1 . Așa a apărut Hotărârea cu nr. 3. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Deci este o hotărâre privind invalidarea. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: În titlu a fost trecută  validarea iar la art. 1 a fost 

invalidarea , în urma votului exprimat de dv. A fost un caz special. 

Domnul preşedinte de şedinţa Dieac Adrian : Mulțumim. Alte întrebări? 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem la  vot : Proiectul  de 

hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 3 din 23.06.2016 privind   

validarea mandatului de consilier local al domnului  Ursache Iosif. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 1 vot abținere ( Benchea Robert) , 

de către cei 12 consilieri locali prezenţi. 
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În continuare trecem la punctul nr.  4  de pe ordinea de zi și anume: Proiect   de hotărâre  

privind validarea mandatului de consilier local al domnului  URSACHE IOSIF. 

Dacă aveți întrebări ? Discuții. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem la  vot : Proiect   de 

hotărâre  privind validarea mandatului de consilier local al domnului  URSACHE IOSIF. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 1 vot abținere ( Benchea Robert) , 

de către cei 12 consilieri locali prezenţi. 

Consilier local, Burduja Ioan:  A fost îndreptată o greșeală, în sfârșit, cam greu. Câte 

intervenții.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Dăm cuvântul domnului Ursache Iosif pentru a 

depune jurământul.  

Domnul, Ursache Iosif: depune Jurământul de credință 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: vă rog să semnați  

Consilier local, Ursache Iosif:  nu stau la cheremul lor 

Consilier local, Burduja Ioan:   încearcă să reziști. Ei încearcă să blocheze.  Ei cred că 

cei de la Prefectură sunt proști? 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: o mică pauză , se discută  fără a fi o ordine.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: vă propun o pauză pentru consultații. 

Avem o problemă privind redactarea proiectului de la punctul nr. 5 și anularea proiectului de la 

nr. 7 , având în vedere că domnul Ursache Iosif a fost validat , va trebui să renunțăm la un punct. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Acum se impune contopirea celor două puncte 

într-un singur proiect de hotărâre. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: luăm o pauză? Puteți discuta Proiectul de 

hotărâre propus  privind rectificarea bugetului. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Se reiau lucrările ședinței.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Continuăm ședința? 

În continuare trecem la punctul nr.  5  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 7 din 23 iunie 2016 privind 

aprobarea constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Oțeleni, județul Iași. 

Să vedem cum ați votat pe comisii. 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Dați avizul așa cu modificarea. Voi da 

citire componenței comisiilor. 

1.Comisia pentru activități economico - financiare, administrarea domeniului public și 

privat, agricultură: 

1.DIEAC ADRIAN - PREŞEDINTE 

2.IFTIME ALIDA- ELENA- SECRETAR 

3.BENCHEA ROBERT - MEMBRU 
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4.JITARU IONEL - MEMBRU 

5.CEZAR IOSIF - MEMBRU 

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, activități sportive și agrement: 

  1. BURDUJA IOAN  

  2. JITARU  IOAN  

  3. CARP IOAN 

  4. MOROȘANI ANCA FELICIA  

            5. URSACHE IOSIF  

3. Comisia juridică, de disciplină, protecția mediului, urbanism și amenajarea teritoriului: 

  1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

  2.  URSACHE IONELA 

3.  BENCHEA  IOAN  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică , dă aviz favorabil. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: mai fac mențiunea , vom păstra același 

număr de pe Proiectul de hotărâre.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem la  vot : Proiect de hotărâre 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 7 din 23 iunie 2016 privind 

aprobarea constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Oțeleni, județul Iași. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 1 vot abținere ( Benchea Robert) , 

de către cei 13 consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  6  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 8 din 08.07.2016 privind prelungirea 

contractului de închiriere nr 494/01.03.2001 a  SC GIUŞCA SERV SRL pe o perioadă de 1 an   

- 01.01.2016- 31.12. 2016. 

Având în vedere  faptul că a fost un proiect de hotărâre pe care eu l-am redactat , vreau să 

îmi exprim punctul de vedere.  După aceia o să supun spre aprobare sau revocare. 

În primul rând acel proiect de hotărâre a fost  inițiat cu scopul de a menține în localitatea 

noastră a farmaciei umane.  A doua problemă , este faptul că se scurgea timpul  privind 

încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate. Dacă nu se semna contractul , însemna 

ca cetățenii din comuna Oțeleni să nu mai poată ridica rețetele compensate. Aceasta a fost graba 

care a necesitat la acel moment acest proiect de hotărâre, De aceia  eu nu vreau să o  revoc. 

Doresc să-l facem să  intre în legalitate. Dacă sunt și alte păreri, vă rog.  Eu propun amânarea 

acestui proiect de hotărâre. Să supunem spre aprobare propunerea mea. Amânăm proiectul de 

hotărâre până la intrarea în legalitate? 

Cine este pentru? 

Consilier local, Benchea Ioan: Dacă  este ilegală hotărârea aprobată, trebuie revocată. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: să vă spun, domnule Benchea 

Consilier local, Benchea Ioan: O dată ce este ilegală, trebuie revocată. 
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Consilier local,Iftime Alida – Elena: În momentul în care a fost o cerere încă din luna 

ianuarie privind prelungirea prin act adițional, iar răspunsul nu a reglementat practic situația 

spațiului. Casa de Asigurări de Sănătate , în momentul  în care nu  are siguranța spațiului nu îi 

semnează contractul. În acest  fel ca să nu se piardă contractul  care se încheia undeva la 

începutul lunii iulie, noi am forțat lucrul acesta. Suntem conștienți  de acest lucru. Noi nu 

procedam așa , fiecare bătrân sau cetățean care dorea să ridice medicamentele de pe o rețetă 

compensată, ar fi trebuit să meargă la Tg. Frumos. Nu costau pastilele cât ar fi costat drumul sau 

oboseala. Până în momentul în care se rezolvă situația, închidem farmacia?În acest moment este 

unica.  

Consilier local, Benchea Ioan: nimeni nu dorește acest lucru. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Am fost acuzați că ne urmărim  doar interesele 

personale. Nu sunt bolnavă, nici cronic. De ce nu se procedează corect? Noi ne-am gândit la 

interesul comunității noastre. Dacă cineva ne condamnă pentru acest lucru, poate să mă 

condamne.  

Consilier local, Benchea Ioan: În concluzie, trebuie găsită cea mai bună soluție.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Aceasta automat. Domnul Primar, vine cu 

propunerea în ce privește un spațiu pentru farmacia umană. Cel mai târziu la 01.01.2017 să se 

reglementeze lucrurile, este de durată. Este nevoie de timp pentru preluarea spațiului, obținere 

avize. Vorbim despre o farmacie și se cer foarte multe lucruri.  

Primar, Aiojoaei Ciprian:  Procedurile pe care trebuie să la facem  nu sunt de durată. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Vreau să spun că este o chestiune de durată./ 

Primar, Aiojoaei Ciprian:   Nu este de durată 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Nu este de durată. Dar  pregătirea spațiului, 

obținerea avizelor? 

Consilier local, Ursache Ionela: durează aproximativ 3 luni 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Noi dăm spațiul și poate începe activitatea. 

Primar, Aiojoaei Ciprian:  Avizele trebuie obținute în toate situaţiile. Este vorba de 

contract. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Automat. Problema este ca noi să  menținem în 

acest moment hotărârea , să o amânăm.  

Primar, Aiojoaei Ciprian:   Eu nu pot semna un contract care este ilegal. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Nu îl semnați.  Este o problemă pe care eu personal 

mi-o asum. Eu nu doresc ca farmacia să se închidă. În momentul în care Casa de Asigurări de 

Sănătate constată că contractul  nu este legal , farmacia se închide. Eu o fac pentru comunitate. 

Dacă dv. nu v-o asumați pentru comunitate... 

Primar, Aiojoaei Ciprian:    Nu este vorba de asumare. Este o problemă ilegală. Eu nu 

pot semna un contract.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Eu îmi asum responsabilitatea. Eu nu oblig pe 

nimeni.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem la  vot 
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Primar, Aiojoaei Ciprian:    Eu am spus că am început demersurile și o să le accelerez 

un pic. Deja se lucrează la proiect. In curând vom da drumul și la evaluare. Vom face o 

extraordinară, aprobăm caietul de sarcini și o scoatem la concesionare în 15 zile. În maxim o lună 

de zile este contractul legal.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Vreau să mai spun un singur lucru. Spuneți că ați 

constatat ilegalitatea în care s-a aflat spațiul respectiv, abia în momentul în care ați fost nevoit să 

prelungiți prin act adițional Contractul de închiriere. Acum 3 ani în urmă acest lucru a fost 

posibil. Probabil la început  fiind, nu s-a observat. Probabil.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Nu le poți ști pe toate. Nu le poți verifica pe toate. Sunt multe 

contracte.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Eu vă înțeleg perfect. Se poate greși și  a doua 

oară. Eu vă întreb. Atunci când ați constatat acest lucru , pentru a salva singura farmacie din 

comună de ați făcut? Atât întreb. Ce ați făcut să salvați singura farmacie din comună? Să existe o 

farmacie la noi în comunitate.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Aceasta este părerea ta. De doi ani de zile lucrăm.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Am cerut un răspuns.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Am luat legătura cu șeful de la farmacie. De doi ani tot 

vorbim despre intrarea în legalitate. Să facă cumva ca farmacia să aibă suprafața necesară, 

conform legii. Practic se fac doar vorbe  de 2 ani de zile. Acum s-a ajuns  aici din vina lui. Știe și  

doamna Ionela de această problemă. De doi ani l-am chemat, am spus , - hai să mărim suprafața, 

hai sa facem....iar el a spus  - da,da,da...... . Asta nu rezolv eu ca și Primar.  Pe de altă parte este 

un agent economic , În afară de faptul că este farmacie este agent economic. Atât timp cât el 

funcționează, trebuie să știe să își conducă afacerea, să o coordoneze. 

Acum dacă noi vrem să vedem , toți avem o afacere . Eu știu  că te ocupi de afacere, te 

documentezi și faci așa cum trebuie ca lucrurile să meargă înainte. Eu ca și Primar nu voi semna 

un contract ilegal. Fără a avea toate etapele parcurse. Mai întâi evaluarea. Nu sunt contra la nimic 

legal.  

Consilier local, Benchea Robert: Dați  niște timpi pentru proiect. Dacă la acest proiect s-

a stat o jumătate de oră, propun să se supună la vot. Care este pentru – pentru , care nu – nu și 

mergem mai departe. Nu se țin ședințele pe comisii pentru că nu se mai plătesc și lumea nu mai 

vrea să facă ședințele. Acestea sunt discuții Toate aceste lucruri se discută pe fiecare comisie în 

parte. Deci eu cer timpi pentru fiecare discuție. .  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Nu este ceva ce nu vreau eu. Nu am cadru legal. Dacă vine 

Curtea de conturi, eu nu am chef să dau  cu subsemnatul. Tu ca și consilier poți aproba legal sau 

ilegal.  Eu nu. Dacă eu închei un contract , îmi pun semnătura. Eu răspund.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Eu nu v-am cerut să semnați. Eu am spus că îmi 

asum pentru binele comunității.  

Consilier local, Burduja Ioan:  în acest moment este singurul punct, dar din surse 

neautorizate se va deschide imediat un alt punct. Nu ne mai agităm.  

Consilier local, Benchea Ioan: Aceasta este o altă chestiune. 
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Consilier local, Burduja Ioan:   Noi care suntem cu comerțul, știm ce implică aceasta.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Un pic. Eu doresc să vă aduc la cunoștință. Să nu 

spuneți că nu ați știut. Prin adresa venită de la Prefectură  se spune că în termen de 30 de zile , 

Prefectura va înainta spre anulare la instanță. Nu știu dacă toate spuse , va face intrarea în 

legalitate în 30 de zile.  Eu am spus, să nu spune-ți că nu ați știut.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Eu am spus că la diverse o să votăm  cu toții, începerea 

procedurii de evaluare la toate spațiile , la magazin, la dispensar. Grăbim  să se facă evaluările, 

după care facem caietul de sarcini și dăm drumul. Eu nu văd o altă variantă.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Mulțumesc. Mai sunt și alte păreri? 

Referitor la acest proiect eu am cerut o amânare, până la intrare în legalitate , având   speranța , că 

vor mai exista încă două persoane care ne vor susţine. Cu 9 voturi acest proiect de hotărâre este 

perfect valabil, conform adresei primite  de la Prefectură. Dacă credeți că putem să-l  ducem până 

la 31.12.2016, cu ajutorul celor 6 Consilieri locali, eu sunt de acord să ne alăturăm și să îi dăm 

drumul.  Altfel până ce cădem de acord , propun amânarea. El poate  trece cu 9 voturi. El este 

perfect valabil.  

Consilier local, Benchea Ioan: Sunt necesare două treimi. Doamnă, nu știu dacă ați 

participat atunci la ședință? 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: A participat, dar nu a votat. 

Consilier local, Benchea Ioan: Asta este bine. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Facem în felul următor. Marți facem o ședință extraordinară, 

mai avem ceva și atunci o să vedem dacă merge așa. Facem un act adițional. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Nu facem act adițional. Actul adițional îl facem noi 

aici – Consiliul local. Este girul Consiliului local. Nu vă asumați singur.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Dar mai întâi să văd cum este legal 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Votăm și ne încadrăm în 30 de zile.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: O să vedem dacă este posibil  până la sfârșitul anului. Între 

timp  să începem demersurile pentru intrarea în legalitate.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Se merge pe amânare.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Acum să votăm. Cine este pentru 

amânarea Proiectului  de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 8 

din 08.07.2016 privind prelungirea contractului de închiriere nr 494/01.03.2001 a  SC 

GIUŞCA SERV SRL pe o perioadă de 1 an   - 01.01.2016- 31.12. 2016. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  7   de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 9 din 08.07.2016  privind 

modificarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2008 , organizarea comerţului în zone publice la nivelul 

comunei Oţeleni, judeţul Iaşi 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Fiind cea care a propus acest proiect de hotărâre 

voi fi cea care voi explica. Văd că se intenționează deja revocarea, deși adresa venită de la 
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Prefectură prevede  revocarea sau modificarea. Nu este același lucru. Revocarea înseamnă să o 

anulăm și să rămână valabilă prima. Modificarea înseamnă să derogăm doar ceia ce este în 

neregulă. Așa că eu propun nu revocarea  ci modificarea . Hotărârea pusă în discuţie, astfel încât 

la art. 4 unde s-a considerat a fi discriminatoriu prin  paragraful – având prioritate în acest sens 

comercianții locali -, pentru mine a fost dubios faptul că nici la colectarea taxelor nu s-a amintit, 

fiind exact același lucru ca la spațiu. Sunt suspicioasă în acest sens. Eu cer modificarea cu 

derogarea paragrafului care invocă  discriminarea. Chiar dacă am fost acuzată de interes personal, 

eu nu sunt comerciantă. Sunt de 20 de ani  bugetară.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Mulțumesc. Cine  este pentru? 

Consilier local, Benchea Robert: Dacă se face modificarea ? se face cu 9 voturi? 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: nu este necesar. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Acesta a fost motivul invocat privind ilegalitatea, 

dar de fapt era perfect legală.  

Consilier local, Benchea Robert: Atunci care este motivul? 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Un simplu paragraf 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Nu cred că este corect să fie comerțul în fața primăriei. Eu 

cred că ar trebui să fie la vale de primărie. Eu nu sunt de acord . Poate fi de la pod la vale, nu în 

fața primăriei. Lasă mizerie. Nu mi se pare corect.  

Consilier local, Benchea Robert: Este părerea dv. nu și părerea noastră.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Toate acțiunile pe domeniul public , sunt necesare 9 voturi. 

Nu mai avem ce discuta. Nu doresc să mai avem discuții în contradictoriu.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Noi discutăm.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Mai sunt discuții? Să supunem la vot 

propunerea doamnei Alida de a modifica hotărârea prin scoaterea de la art. 4 a expresiei - având 

prioritate în acest sens comercianții locali -. De fapt Prefectura spune că această frază este 

ilegală. Cine este pentru modificarea acestei hotărâri?  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

Cine  este pentru a introduce în proiectul de hotărâre a expresiei folosite de domnul 

Primar. 

 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se respinge  cu 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Nu Adrian, este o greșeală. Nu știu dacă ați citit. 

Spune destul de clar.  

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: De ce trebuie să stea în centru? 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Vorbesc mai multe persoane. Nu se înțelege 

nimic.  
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Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Să supunem la vot Proiect de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 9 din 08.07.2016  privind 

modificarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2008 , organizarea comerţului în zone publice la nivelul 

comunei Oţeleni, judeţul Iaşi. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  8   de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind  aprobarea constituirii și componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al comunei Oțeleni, județul Iași 

Îl supun spre anulare, având în vedere că s-a rezolvat la punctul 4. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  9   de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 

comunei Oțeleni, județul Iași 

Cine se înscrie la  cuvânt? 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Având în vedere că este cadrul după care noi nr 

desfășurăm activitatea, timpul a fost scurt și proiectul destul de gros. Nu îl consider de maximă 

urgență. Îmi cer scuze domnule Burduja , dar nu am avut timp să îl citesc. Cer spre amânare , 

pentru următoarea ședință, cât se poate de repede. Eu personal nu am avut timp . 

Consilier local, Benchea Robert: la  toate aceste lucruri , trebuie să se facă ședințe de 

comisie. Ca să faci o ședință pe comisie care să nu se plătească , nu mi se pare corect. Atâta timp 

cât domnul Primar a luat salariul 100% , noi din 3 ședințe am luat bani doar pentru o ședință.  Nu 

se poate așa ceva. Nu este vorba de 100 lei, este vorba  de bunul simț. Asta am vrut să spun. Când 

o să vrea domnul Primar , o să facem ședințe pe comisie.   

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Mulțumesc. Avem alte discuții ? 

Să supunem amânarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul Iași, propusă de 

doamna Alida. 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  10   de pe ordinea de zi și anume: Proiect de 

hotărâre privind actualizarea Statutului comunei Oţeleni , judeţul Iaşi 

Consilier local, Benchea Robert: Propun amânarea. Nu am avut timp să îl  citim. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Doamna secretar, vă rugăm să ne spuneți dacă sunt 

foarte urgente. Au fost 20 de proiecte.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Eu am afișat pe sait-ul unității  toate proiectele în 

urmă cu câteva săptămâni.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: ce este de interes absolut , major, facem o pauză , 

le citim și le aprobăm.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Mulțumesc. 
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Să supunem amânarea Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului comunei 

Oţeleni , judeţul Iaşi. 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  11   de pe ordinea de zi și anume: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, județul Iași 

Cine dorește să ia cuvântul? 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Aici m-am uitat puțin. Bănuiesc că ar fi bine ca 

și din rândul consilierilor locali să facă parte o persoană. Dacă este legal. Dacă are bază legală. 

Dacă nu – nu.   

Secretar comună, Cojocaru Marieta: conform art. 21 din Legea 213/1998, se spune clar 

cine face parte. Din partea mea puteți propune.  

Consilier local, Benchea Robert: solicit suplimentarea comisiei cu 2 Consilieri.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Legea spune una, tu cum faci? 

Consilier local, Burduja Ioan: Este o comisie specială. 

Consilier local, Benchea Robert: Propun două persoane 

Consilier local, Cezar Iosif: Viceprimarul nu are dreptul să fie propus? 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: eu nu sunt în comisie 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: Ce să spun........ dv. citiți tot 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Mulțumesc. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Având în vedere faptul că inventarul domeniului 

public depinde de Consiliul local , consider oportun și necesar ca măcar un Consilier local să facă 

parte din comisie. Automat , nu va fi plătit, nu face parte din aparat dar măcar să avem 

reprezentantul nostru.  

Consilier local, Burduja Ioan: Singurul reprezentant legal este d-l Viceprimar, pe care l-

ați ales dv.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Inventarul domeniului public a fost făcut iniţial în 

anul 2011. Noi acum îl completăm sau actualizăm valorile. 

Consilier local, Benchea Robert:  Supun la vot 2 persoane. Ce este așa de greu.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Pot veni 6 consilieri. Să își ia liber de la serviciu 

și când se întrunește comisia să fie prezenți.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: propun pe domnul Viceprimar. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: doresc să îi spun domnului Benchea Robert ce 

este așa greu de înțeles.  

Consilier local, Benchea Robert:  Eu am propus. Să votăm. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: Ce țipi așa? Tu crezi că nu te auzim? 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Având în vedere discuțiile , putem 

propune ca și observatori. În comisie sunt contrar legii.  

Consilier local, Burduja Ioan: nu în comisie 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: pe lângă 
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Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Eu m-am gândit la Oțeleni – domnul 

Gherăescu Felician și la Hîndrești , domnul Jitaru Ionel. 

Consilier local, Burduja Ioan: Câte sarcini! 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Dacă sunteți de acord cu varianta 

propusă de mine, să supunem la vot.  

Consilier local, Benchea Robert:   supune-ți spre aprobare 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Vorbesc concomitent mai multe persoane. Nu se 

înțelege nimic. Nu se respectă o ordine. 

Consilier local, Benchea Robert:   Să fie trecute în comisie. O persoană, două, cinci 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Nu se respect ordinea și vorbesc doi câte doi, doi 

câte trei. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: Să așteptați și replica. Nu numai să vorbiți. Nu 

se poate așa. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: La Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, județul Iași se va introduce art. 2 care  va avea 

următorul cuprins: Se aprobă ca și observatori la întrunirile comisiei doi consilieri locali – 

Gherăescu Felician Mihai și Jitaru Ionel, urmând articolele 3 și 4. Cine este pentru? 

Consilier local, Benchea Ioan:    trebuie și un consilier din partea noastră. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: pune-ți pe domnul Jitaru Ioan 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: vom trece Ioan în loc de Ionel 

Cine este pentru? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

Să votăm întreg Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oțeleni, 

județul Iași 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  12  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea planului de acţiuni şi  lucrări de interes local pentru anul 2016 

Cine vrea să ia cuvântul? 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Eu am tras așa un ochi peste proiectul de 

hotărâre. Treabă este foarte multă , dar personal nu. Cine face treaba? Ca să iau coasa și să merg 

pe zoane , vă dați seama că nu se  poate. Am mai solicitat ajutor. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: am găsit cam 10 oameni la Legea 416 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: să mi se pună la dispoziție.  

Consilier local, Burduja Ioan: Fă și tu dosare cum am făcut eu.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Lăsați să își spună oful domnul Consilier , Burduja. 

Consilier local, Burduja Ioan:Este mult de lucru , dar trebuiesc  făcute 
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Consilier local, Benchea Ioan:    să vorbim în mod civilizat 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: domnul Primar, spune că sunt 10 persoane care 

beneficiază  de lege și pot lucra. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Acum se lucrează la dosare . O să le aprobăm. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: lucrările sunt necesare comunității. Este clar, dar îi 

dăm dreptate și domnului Gherăescu. Eu le preiau, dar cu cine la fac? Cum le fac? Este normal să 

întrebăm coordonatorul principal de credite sau cel care…… 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Se pune problema că nu avem oameni. Nu lucrează nimeni pe 

gratis. Plătesc din buzunar, mai duci, mai ei o sticlă. Acum dacă am găsit 10 oameni , o să mai 

putem face măcar ce ține de curățenie. În rest  o să găsim firme. Tot ce ție de partea electrică 

avem contract. Mă bucur că s-a rezolvat . Am reușit să fac iluminatul , acum se aprind bine 

becurile. Aici au fost  probleme. La un șoc de curent mă sunau din Satul nou , merg , rezolv , mă 

sună din partea cealaltă. Mai vine un șoc de curent se strica în altă parte. Eu stăteam numai pe 

P.T-uri. Dau întreținerea iluminatului și cu restul ne descurcăm noi cu cei de la 416.Ce este mai 

mult este la întreținerea curățeniei pe raza comunei. Sunt soluții la toate.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Mai am ceva de adăugat. Vine iarna. Vă dați 

seama ce o să fie? 

Consilier local, Burduja Ioan: Vezi când o să vină să ridice gunoiul. În jurul 

containerelor trebuie dezăpezit când vine mașina. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: la Hîndrești 

Consilier local, Burduja Ioan: Nu cu intenția de a face rău oamenilor. Să faci dosare cu 

cei care au amenzi multe și să le trimiți la instanţă. Instanța hotărăște un număr de ore de muncă 

în folosul comunității. Acum dv. ca și Viceprimar , va trebui să faceți hârţoage mai multe zilnic , 

dar îi ai la muncă. Sunt oameni fără posibilități să plătească amenzile.  O să aibă în jur de 200 – 

300 ore de muncă în folosul comunității. Pe acei oameni îi poți folosi acolo unde ai nevoie. Au 

mai rămas dosare cu oameni care ni au executat munca în folosul comunității. Trebuie urmăriți 

cei care sunt în localitate.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: aici sunt 2 variante. 

Consilier local, Burduja Ioan: ei fac treabă și în plus intră bani în bugetul local 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Este cu două tăişuri. Încercăm cât de cât  să facem să îi 

aducem.  

Consilier local, Ursache Iosif: mulți nu au posibilitate să plătească. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: vreau să vă spun un singur lucru. Domnu  

Gherăescu Felician Mihai să fiți foarte atent când mergeți cu muncitorii aceștia. Să îi puneți să 

semneze fișa de protecție a muncii și să aibă echipament. 

Consilier local, Benchea Robert:   problema pe care ați spus-o acum este prinsă în 

buget? Sau ne trezim cu surprize de genul – Domnule – nu s-a prins în buget. Mare atenție.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: echipamente de protecție 

Consilier local, Benchea Robert:   dacă își dă unul peste deget , răspunzi 

Consilier local, Burduja Ioan: semnează fișa de protecție a muncii 

Consilier local, Benchea Robert:   și atunci 
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Consilier local,Iftime Alida – Elena: aia da 

Consilier local, Burduja Ioan: îi pui să semneze 

Consilier local, Benchea Robert:   poate spune cineva că nu a fost prins în buget 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: mergem spre aprobare? 

Consilier local, Burduja Ioan: de la omul de serviciu până la tractorist 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: cum ați votat pe comisii 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi  lucrări de interes local pentru anul 2016 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

Primar, Aiojoaei Ciprian:Ați făcut rapoartele de avizare? După ședință să le depuneți  să 

vă pot plăti ședințele pe comisie? 

În continuare trecem la punctul nr.  12  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni ,  judeţul Iaşi 

către un operator licenţiat 

Dacă mai sunt discuții? 

Consilier local, Burduja Ioan: lăsați lista deschisă 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: înainte să avem pubelele, aveam gunoi în afara 

satului. Acum îl avem în sat. Este adevărat și nivelul educației populației contează. De aceia 

trebuie să fim chiar dacă  ulterior va trebui să ne schimbăm cu tot contractul și să fim atenți la 

acest aspect.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: este foarte greu 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: este foarte greu 

Primar, Aiojoaei Ciprian: nici unul nu are respect față de oamenii din jurul lui. Am 

văzut eu cum cineva a oprit și a aruncat o mâță moartă. Este nesimțire. Fă o groapă , fă ceva. Pe 

de altă parte ne sancționează cei de la mediu. Trebuie să preluăm așa cum putem până la 

implementarea proiectului unitar. Majoritatea știți că a rămas singurul pe toată zona care mai 

colectează. Este sigurul care colectează, inclusiv la Strunga. În ultimele 3 luni au făcut mai multe 

curse. Ei când vin acasă fac curățenie și aruncă. În luna iulie și august avem în jur de 10 

transporturi în plus.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: În plus? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: exact. 

Consilier local, Benchea Ioan: au venit în concedii 

Primar, Aiojoaei Ciprian: ei pleacă în Italia și lasă pe cineva să le facă curățenie. 

Consilier local, Benchea Robert:   Când vin acasă tot fac 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Ar fi bine să inițiem un proiect de hotărâre prin care să 

stabilim ca cei plecați să fie scutiți doar 6 luni din an. Să avem o hotărâre dată în acest sens.  
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Consilier local,Iftime Alida – Elena: Preconizați cât va dura până la implementarea 

proiectului? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: nu se știe. În principiu au spus că până în martie vor rezolva 

tot ce ține de partea tehnică. Până la anul în martie. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: așa , mai că nu se mai poate continua. Noi în 

comisia economică avem câteva modificări. Eu propun chiar să fie supravegheați cei care aruncă 

gunoiul. Cum putem să îi depistăm? La art. 2 Se aprobă procedura de delegare , nu directă. La art. 

3 – nouă ni se pare normal să fie o selecție de oferte. Atunci art. 3 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Stai, stai .....eu știu ce am scris și am scris foarte 

bine. Am spus că atribuirea contractului- se va face cu respectarea prevederilor privind achizițiile 

publice. Eu nu am nominalizat nici un operator. O.G. 34 a fost abrogată , a apărut Legea 98/2016 

și H.G. cu normele de aplicare , privind achizițiile publice. În acest moment noi nu aprobăm 

Regulamentul, Caietul de sarcini , etc. pentru procedură. Nu este propus nimic în acest sens. Am 

propus acest  proiect de hotărâre să câştigăm un pic de timp până la organizarea licitației și ca 

operatorul să poată ridica deșeurile în continuare. Dacă nu facem așa vom intra în conflict cu 

mediul, eu nu mai ridică deșeurile pentru că nu mai au cadru legal și să vezi frumuseţe. Dacă nu 

se adoptă hotărârea ei nu mai ridică gunoiul. Nu se solicită să aprobați o anumită firmă. Urmează 

ca în cel mai scurt timp  lucrarea să fie scoasă la licitație pe SEAP.   

Consilier local,Iftime Alida – Elena: perfect 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   hotărârea este pe termen limitat 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Să vedem limita. Până la sfârșitul anului 

31.12.2016. Poate fi tot el câștigătorul. 

Primar, Aiojoaei Ciprian:  nevoie de 60 de zile maxim 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Poate fi tot el câștigătorul . Asta nu este o 

problemă.  Să punem intervalul 01.09.2016 –  31.12.2016. Dacă nu se rezolvă, avem un om care 

este reprezentantul nostru, care și el are atribuții în ceia ce privește curățenia și atunci o să mai 

mergem în continuare o altă bucată de timp. Să avem certitudinea că se face ceva. Vă spun sincer. 

Mă opresc oamenii , ne întreabă  și spun – voi sunteți acolo , ești consilier, nu faci nimic? Tu nu 

faci nimic? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: dar eu ce să spun când merg și mă opresc? Tu nu atragi 

atenția , dar eu? 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: ar trebui să se țină cont  și să  se ia gunoiul de la 

poartă. Să desființăm containerele. 

Consilier local, Burduja Ioan: îl putem pune în sac 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: să avem în vedere că în momentul în care noi o să 

cerem un nou Caiet de sarcini să evităm chestiunea aceasta.  

Consilier local, Burduja Ioan:Colectarea gunoiului la Oțeleni se va reglementa când 

vom proceda ca la Sagna. Degeaba îi amendezi.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:   asta doream să solicit și eu. Cred că și prețul 

ar fi mai mic. Ar veni mașina și ar prelua gunoiul dintr-un singur loc. Să negociem contractul așa. 

Să strângem  sacii cu remorca primăriei. Să avem oameni. 
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Primar, Aiojoaei Ciprian: dar trebuie văzută care este diferența între cetățenii de la 

Sagna și cei de la Oțeleni.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: sunt mai educați. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Cu cine ridici gunoiul? 

Consilier local, Cezar Iosif: ați spus că avem 10 oameni de la data de 1 

Primar, Aiojoaei Ciprian: ei vor lucra 3-4 zile /lună 

Consilier local, Cezar Iosif: gunoiul se rezolvă în 2 zile 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: În Caietul de sarcini la proiectul respectiv să se 

salarizeze și 2 oameni. 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:    eu prefer mai mult 2 angajaţi decât 416.  Ași 

prefera să fie trecut în organigrama primăriei doi muncitori necalificați.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:   nu se poate 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: ar mai fi o idee. Au fost plăcuțele alea de 

avertizare. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: avertizări cu sume între 50-100 lei. Să fie scris acolo conform 

HCL nr. – pentru nerespectarea. 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  gunoiul să fie pus  numai în tomberoane. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: aruncă cadavre de animale, gunoi de grajd, etc., să fie 

sancționați. Dacă ar fi sancționați,  să vedem dacă vor mai arunca.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:   de pus acolo niște tăbliţe. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: ar trebui ca omul să fie informat. De ce poate, 

să fie conștient. Dacă nu se sancționează -  omul nu se învață minte. El trebuie să arunce gunoiul 

în tomberon, nu bălegar. Știu persoane care au aruncat bălegar de la porci, de la vaci, nu arunci 

trandafirul, nu arunci..... Eu am adus haine, dar le- am legat sus . Dacă cineva dorește să le ia. Nu 

am aruncat jos sau în tomberon.  

Consilier local, Burduja Ioan: Propunerea mea ca și a lui domnu Gherăescu este 

modelul de la Sagna. Ați văzut la Sagna? Cu tractorul primăriei , cu remorca, viceprimarul se 

prezintă la fiecare gospodărie să ridice gunoiul. Eu am spus vicele , dar poate fi o altă persoană 

delegată de Primar.  Cu un caiet , unde  va scrie că la familia x a ridicat gunoiul.  Are sacul dat de 

la primărie . Acolo poți vedea ce a pus. Doar așa îl prinzi.  

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: normal 

Consilier local, Burduja Ioan: Dacă sesizează  un animal,  domnul vice sau delegatul 

primarulei pentru prima dată îl avertizezi iar a doua oară îl amendezi. Numai așa.  

Consilier local, Benchea Ioan: este HCL  din 2006 privind gospodărirea comunei în care 

se prevăd sancțiuni. 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:    este și în 2012 

Consilier local, Benchea Robert:    ideea este că  cei care vin din afară. Atâta timp cât 

are o locuință aici, atâta timp cât oamenii au lucrări, poate nu în totalitate  dar trebuie să 

contribuie și ei. Vine momentul de vârf , luna august  și ați văzut ce se întâmplă. S-a vehiculat 

ideai – toată lumea care are casă , să plătească.  
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Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:  eu care am avut rezidența în altă tară , eu am 

plătit. Eu dacă nu stau acolo de ce să plătesc? 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: nu este aceiași treabă. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia:   este aceiași treabă. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul de 

hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni ,  

judeţul Iaşi către un operator licenţiat 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: cu modificarea 

Secretar comună, Cojocaru Marieta:     modificarea fiind 01.09.2016 -31.12.2016  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  13  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului   

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: cum ați votat pe comisii 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul de 

hotărâre privind acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului   

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi. 

În continuare trecem la punctul nr.  14  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării 

votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești-jud. Neamț, la 

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: cum ați votat pe comisii 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul de 

hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea 

exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești-

jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 
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În continuare trecem la punctul nr.  15  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a 

Serviciilor de Apă Canal  Iaşi– ARSACIS 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: cum ați votat pe comisii 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei 

Regionale a Serviciilor de Apă Canal  Iaşi– ARSACIS 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  16  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei  Oțeleni , județul Iași în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi 

Cine face propuneri? 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: părerea mea este salariatul – Gherăescu Felician 

Mihai 

Primar, Aiojoaei Ciprian: în cazul în care nu sunt eu este vicele.Aici sunt ședințe, se iau 

hotărâri. 

Cine este pentru propunerea doamnei Alida? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei  Oțeleni , județul Iași în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  17  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe raza 

comunei Oțeleni, judeţul Iaşi pe anul 2016 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: cum ați votat pe comisii 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Consilier local, Benchea Ioan:  eu am o întrebare. Asistenții personali sunt cei care se 

îngrijesc de persoanele cu handicap? Este aici un caz Botescu. Are un picior tăiat , este în 

cărucior.  
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Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Noi doar angajăm la propunerea  Comisiei  - 

D.G.A.S. – Iași.Nu noi suntem cei care hotărâm.  

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: fără picior nu se poate deplasa. 

Consilier local, Ursache Iosif: are pensie de handicap 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de pe 

raza comunei Oțeleni, judeţul Iaşi pe anul 2016 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  18 de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pe anul 2016 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: aici vreau eu să 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: eu vă pot răspunde 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: să ne spuneți  care sunt modificările 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: față de Organigrama din anul trecut  nu s-au făcut 

multe modificări.  A fost un post de muncitor și a fost transformat în șofer pentru microbuzul 

școler, mașina unității și a doua este cea de la compartimentul contabilitate a fost transformat 

postul de referent – studii medii în consilier studii superioare. La acest compartiment nu avem 

nici o persoană cu studii superioare și pentru viza  CFP este necesară o persoană cu studii 

superioare.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: cu normă întreagă? 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: normal 

Consilier local, Benchea Robert:     pentru postul acesta ar trebui să fie angajat un om cu 

studii superioare de profil economic.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: au început să vorbească  concomitent mai multe 

persoane  fără a se înscrie la cuvânt.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Tot a venit vorba. Domnule Primar , microbuzul 

acesta – cum procedați? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: vom angaja șofer , după care îl dăm în primire la școală.  

Consilier local, Benchea Robert: mai bine îl dăm la școală, domnule Primar. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:  Am înțeles că licența ar fi mai ieftină.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: O să aibă licență 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: eu mă refeream să folosim unul pentru satul 

Hîndrești și unul pentru satul Oțeleni. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: deocamdată să angajăm și apoi o să vedem. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: copii vin diferit. Aceasta este organizarea internă a 

școlii. Fiecare  își organizează și administrează.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: vorbesc 2 - 3 persoane  fără ași acorda dreptul la 

cuvânt. 
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Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian:Să supunem spre aprobare , cu toate că eu 

am aici o dilemă. De ce consilierul personal este cu studii medii? 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: consilierul personal este personal contractual și 

este  consilierul personal al primarului.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: noi am spus că vă referiți 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: consilier juridic este una și consilier personal este 

alta. Când a fost înființat postul a fost cu studii medii. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Eu nu sunt pentru.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: vorbesc mai multe persoane. Nu se înțelege nimic. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Sunt localități unde primarii au 8 clase și au nevoie 

de un consilier personal cu studii superioare.  

Consilier local, Benchea Ioan: secretar ca și consilier personal 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: La Butea a fost angajat consilierul primarului în 

mandatul trecut. Sunt necesare studii superioare. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Să modificăm acolo cu studii superioare 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: inspector - postul este pentru perioadă determinată 

de 4 ani 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Ce sfat poate să îți dea unul cu studii 

medii. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Eu am impresia că se cer studii juridice sau 

economice.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: este un post cu contract individual de muncă, 

perioadă determinată. Vreți să fie inspector? 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: inspector este frumos 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pe anul 2016 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  19  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

Se înscrie cineva la cuvânt? Având în vedere că este un material destul de stufos, propun 

amânarea până la ședința următoare.  Nu am avut timp să îl citesc.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Nici eu. Nu este de maximă urgență.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Având în vedere că pentru anul 2016 s-a mers pe 

noul Cod Fiscal , persoanele care se ocupă cu programul privind taxele și impozitele au nevoie de 

timp pentru actualizare , ar fi bine să ne grăbim. Să nu mai pățim ca în anul 2016. Este bine să fie 

adoptat din timp. Față de proiectul de hotărâre discutat în decembrie 2016 nu au intervenit multe 

modificări. Nu este nici o problemă dacă îl amânăm, dar vă rog să vă pregătiți  și să îl supunem 

spre aprobare.  
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Consilier local, Benchea Ioan: După noul Cod Fiscal , impozitele și taxele locale trebuie 

aprobate până la 31 mai 2016 , pentru anul 2017.  

Consilier local, Benchea Robert: Doresc să complectez. Pentru a putea face ședințele pe 

comisii să dea domnișoara documentația la contabilitate și să fim plătiți.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:   Aici am discutat cu foarte mulți oameni 

privind taxele locale. Să ne raportăm la cele  care sunt practicate în împrejurimile localității – 

comunele limitrofe.  Sunt diferențe mari. Cel puțin la mijloacele de transport.   

Primar, Aiojoaei Ciprian: Conform noului Cod Fiscal avem taxele la limita minimă. Noi 

nu am modificat nimic.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Să îl lăsăm pentru ședința viitoare . 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: vorbesc concomitent 2 persoane. 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:    Deci , acum le actualizăm.  

Consilier local, Burduja Ioan: Nu au fost aprobate.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Au mai fost niște taxe speciale 

Consilier local, Burduja Ioan: Taxele sunt de acum doi ani 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare propunerea 

mea de a amâna pentru o ședință viitoare Proiectul  de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  20  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind demararea procedurilor pentru  concesionare  prin licitație publică  deschisă a unor 

spații și a unui teren din proprietate  privată a comunei Oțeleni , județul Iași 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:    Eu anunț că nu voi participa la discuții și 

nici la vot având în vedere că sunt  direct interesat privind terenul aferent magazinului a cărui 

proprietar sunt.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: cum ați votat pe comisii 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Comisia juridică -  aviz favorabil 

Consilier local,Iftime Alida – Elena:Comisia economică – aviz favorabil 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare Proiectul  de 

hotărâre privind demararea procedurilor pentru  concesionare  prin licitație publică  deschisă 

a unor spații și a unui teren din proprietate  privată a comunei Oțeleni , județul Iași 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

Domnul Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai nu a participat la vot.  

Consilier local, Benchea Ioan : să ne alegem președinții și secretarii pe comisii 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: solicit o pauză 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: mai avem un pic  
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În continuare trecem la punctul nr.  21  de pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016   

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Ași dori să discutăm , după care să hotărâm. Aici 

colegii mei au niște nelămuriri. Am sunat pe domnul contabil dar nu răspunde.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Am vorbit cu domnul contabil, am spus că sunt 

pentru dar mai sunt niște lucruri de lămurit. Poate știe domnul Primar.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Să luăm o pauză de 10 min. Cine este 

pentru?  Se aprobă cu 13 voturi pentru.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta: se reiau lucrările ședinței. În sală a fost invitat 

domnul Manghiuc Florin – referent în cadrul Compartimentului contabilitate pentru a explica 

nelămuririle privind rectificarea bugetului.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Să  vedem ce este cu sumele acestea.  Să înțelegem 

că nu ajung banii? Nu au fost prevăzuți în buget? 

Referent, Manghiuc Florin: Nu au fost prevăzuți în buget.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Nu au fost prevăzuți? 

Referent, Manghiuc Florin: La început a fost bugetat un număr de persoane. S-au făcut 

angajări , acum nu sunt suficienți bani.  Aici este o influență – au crescut încasările din amenzi  

care acoperă influența.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: S-a găsit o sursă. Da.  

Referent, Manghiuc Florin: Vizează creșterea veniturilor. Nu ajung banii la asistenții 

personali. Domnul Diac Adrian știe. Nici soția lui nu a primit salariul.  Asistență socială – 42 mii 

lei. La capitolul cultură, bibliotecă comunală , a mai fost angajată o persoană , domnul Cezar 

Viorel și din această cauză nu ajung banii.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Este vorba de domnul Cezar Viorel. La autorități 

publice -  nu a ajuns. Am plătit după cum se știe  de la cheltuielile de personal persoanele care au 

fost președinți și locțiitori la alegerile locale.  Cam asta este.  Mai sunt ajutoarele sociale.  

Referent, Manghiuc Florin: Atât 

Consilier local, Burduja Ioan: Mulțumim domnule Florin. 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Cheltuieli de personal 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Cheltuieli de personal Mai sunt doritori 

care să se înscrie la cuvânt? 

Consilier local, Benchea Robert: Cât privește aici sunt niște bani care merg la Căminul 

cultural – cum este salariul. Am înțeles.  Din punctul meu de vedere ar fi fost suficientă o singură 

persoană care să  fie și Director de cămin. Este doamna Țuca acolo care putea să le facă pe 

amândouă. De ce să suplimentăm bugetul? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Prin proiectul de reabilitare ne-am angajat să  angajăm o 

persoană care să se ocupe în mod special. A fost o condiție.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  În  proiectul de reabilitare a fost prevăzut ca și 

oobligație  să angajăm o persoană.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Am angajat și a primit și atribuții I.S.U. . Acum se ocupă și de 

I.S.U. 
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Secretar comună, Cojocaru Marieta:   Nu este Director. Este referent cultural. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Prin Dispoziție a primit și atribuții I.S.U. . Domnu Ionel este 

foarte ocupat la compartimentul agricol, în curând vor începe și lucrările la cadastru.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Se aude de la om la om cel puțin de legalitatea 

încasării la taxa de nuntă la Cămin. Are bază juridică? Are  acoperire? Unde sunt prinși banii în 

buget? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: De aceia  sunt trecute taxe locale. Practic încercăm  prin 

această taxă să îi scoatem întreținerea. De aceia s-a  mers pe taxă locală. Să ne scoatem 

cheltuielile cu curățenia. Curățenia la două luni este cam de 1000 lei. Dacă  nu îl întreținem , într-

un an, doi , deja nu mai ai ce face. Avem cheltuieli cu centrala.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: La 416 o să fie  și câteva femei care o să se 

ocupe de curățenie și în acest fel vom reduce din cheltuieli. Putem să le folosim acolo.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Acolo o să vedem și o să facem o taxă mai mică.  

Consilier local, Benchea Robert: La banii care se colectează acolo , am văzut că prin 

Cămin , deja – nu știu dacă este luat în primire , dar m-am uitat pe sus și au apărut crăpături.  

Unde se regăsesc aceşti bani? Totuși.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Acum el începe să se așeze, am dat jos internita care era 

ușoară , iar acum l-am încărcat cu scândură, acoperiș.  

Consilier local, Benchea Robert: Aceasta era și întrebarea. Nu este necesar să îi chemăm  

și să repare?  Să își facă treaba. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Va trebui să vină și să repare tot ce este. Acum este în 

garanție.  

Consilier local, Benchea Robert: Asta ține de proiectul tehnic 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Acum este o altă greutate.  Anul trecut ne-am grăbit  să 

punem căciula să nu rămânem pe iarnă cu el descoperit.  Mai sunt necesare mici reparații. În 

general a ieșit destul de bine.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Poftim, Anca. 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: Fiind un bun al comunei , nu se poate găsi o 

modalitate de al proteja de acei care îl vandalizează? Sunt părți care  au fost distruse. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Am văzut și eu în spate. Reparăm, ce putem face.  

Consilier local,Iftime Alida – Elena: Când s-a întâmplat? Noaptea? 

Consilier local, Moroșanu Anca Felicia: La nunți 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: să supunem spre aprobare: Proiectul  de 

hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016   

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 vot abținere  , de către cei 13 

consilieri locali prezenţi 

În continuare trecem la punctul nr.  22  de pe ordinea de zi și anume: Discuții 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Doresc să discutăm despre tăierea copacilor din incinta Școlii 

Gimnaziale Oțeleni și acei de la pod la țigani.  Avem 12 copaci  la școală care sunt foarte mari. 

Avem lucrările începute și prevăzute. Dacă nu îi tăiem acum vom strica mai târziu. Sunt foarte 
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mari, sunt foarte periculoși. O să fie  foarte greu. O să fie necesar să contactăm o firmă 

specializată. Sunt fire electrice.  

Consilier local, Burduja Ioan:  Mai ales la pod la țigani.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Atât la școală cât și la țigani  sunt fire electrice. De aceia am 

spus ca printr-o  hotărâre să vorbim  și cu Ocolul Silvic  să ne dea o autorizație pentru a putea tăia 

copacii periculoși.  Aici este necesară o autorizație.  Doresc să tăiem  copaci care sunt foarte 

periculoși la o vântoasă mai mare. Sunt 12 copaci la Școala Oțeleni  și 10 la pod la țigani. Practic 

vor fi tăiați copacii care sunt pericol public.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Cine se mai înscrie la cuvânt?  

Consilier local, Benchea Ioan:  Cât privește tăiatul pomilor de la pod  , trebuie consultat 

un specialist  , să nu se surpe malul la pod.  

Primar, Aiojoaei Ciprian: Nu are nici o treabă.  

Consilier local, Benchea Ioan:   Trebuie consultat.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Vorbesc concomitent  3 persoane. Nu se înțelege 

nimic.  

Consilier local, Benchea Ioan:  Eu  la asta m-am referit. Trebuiesc găsite soluții. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Vă rog pe rând să se poată înregistra.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai: Să nu intrăm în conflict cu proprietarii din 

zonă. Unii pot spune că sunt copacii lor. 

Consilier local, Burduja Ioan:   Sunt pe domeniul public.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Vorbesc concomitent  mai multe  persoane. Nu se 

înțelege nimic.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:  Asta zic . Să găsim  o modalitate cu oamenii 

de acolo  și să nu intrăm în conflict. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Când a venit vântul – erau un pericol.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:   Sunt de acord. Lemnul de la școală să rămână 

la școală , lemnul de la pod să fie adus la primărie.  

Consilier local, Ursache Iosif: Îl ducem lui  nenea Costică. El a mai luat.  

Primar, Aiojoaei Ciprian:La școală este foarte important. Se poate dărâma gardul. 

Sunteți de acord să aducem o firmă ? 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Să începeți urgent la  școală  pentru că 

începe anul școlar și să nu fie probleme cu copii. Mai mult de atât , având în vedere că au început 

lucrările la gard este foarte necesar să fie scoși de acolo . La pod mai vedem noi.  

Consilier local, Benchea Robert: Să înceapă cu școala. 

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: În principiu suntem pentru a tăia copacii 

din incinta școlii și de la pod la țigani. 

Consilier local,Iftime Alida – Elena: eu îmi asum 

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:   O să plantăm alți copaci. 

Primar, Aiojoaei Ciprian: O să plantăm alți copaci care sunt aclimatizați în zona 

noastră.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:    La pod putem planta. Nu mai încurcă.  
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Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: Ce facem cu lemnul rezultat în urma 

tăierii copacilor de la școală? – va rămâne la școală 

Cine este pentru ? – Se aprobă cu 13 voturi pentru. Mulțumesc. 

Dar cu lemnul rezultat de la pod? 

Primar, Aiojoaei Ciprian: Îl aducem la primărie.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian: O parte la primărie și o parte la 

proprietari.  Cei care sunt ai primăriei să fie aduși la primărie.  

Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai:     Este nevoie să încălzim primăria – este 

centrală.  

Consilier local, Benchea Robert: Eu sunt de părere să îl  ducem la școala Hîndrești.  

Secretar comună, Cojocaru Marieta:  Vorbesc concomitent  mai multe  persoane. Nu se 

înțelege nimic.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Dieac Adrian : Vă mulțumesc  că am reușit să ne 

înțelegem  și de luna viitoare domnul Benchea Robert va fi Președinte.  

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  

 

 

 


