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CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 JUDEŢUL IAŞI 

 

  

 

Nr. 4801  din  03.10.2016 

 

Proces-verbal 
 

 Încheiat astăzi, 03 octombrie  2016 ,  ora 8.00 în cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Oţeleni, judeţul Iaşi. 

 Consiliul Local este compus din 13 consilieri locali, la şedinţă participă 7 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 ABSENT 

9 BURDUJA IOAN ABSENT 

10 JITARU IOAN ABSENT 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

12 CARP IOAN ABSENT 

13 URSACHE IOSIF ABSENT 

 

            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. (2), din Legea nr. 215/2001 

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

următorii Consilieri locali : Benchea Robert, Dieac Adrian, Iftime Alida, Ursache Ionela, Cezar 

Iosif, Jitaru Ionel, Gherăescu Felician Mihai  prin adresa nr. 4786 din 30.09.2016, prin 

convocatorul înregistrat la nr.  4788  din  30.09.2016.  De convocarea domnilor Consilieri locali 

s-a ocupat domnul Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai. Domnul Primar, Aiojoaei Ciprian nu 

este prezent la lucrările ședinței.  

 Viceprimar, Ghrăescu Felician Mihai  : vă prezint  ordine de zi : 
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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 desemnarea reprezentanților administrației 

publice locale din comună Oțeleni, județul Iași, în Comisia de concurs  

pentru ocuparea funcției de director al 

 Școlii Gimnaziale Oțeleni, județul Iași  

 

Viceprimar, 

Gherăescu Felician 

Mihai  

Domnul preşedinte de şedinţa Benchea Robert : 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 03.10.2016 convocată de 

următorii Consilieri locali : Benchea Robert, Dieac Adrian, Iftime Alida, Ursache Ionela, Cezar 

Iosif, Jitaru Ionel, Gherăescu Felician Mihai  prin adresa nr. 4786 din 30.09.2016, prin 

convocatorul înregistrat la nr.  4788  din  30.09.2016. 

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

             Domnul preşedinte de şedinţa  Benchea Robert  : o să supun la vot după aprobarea 

ordinei de zi.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

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

consilieri locali prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţa Benchea Robert  : Să terecem la punctul nr. 1  

În continuare  Punctul 1 al ordinii de zi: 

Secretar comună, Cojocaru Marieta: Procesul-verbal încheiat în şedinţa  din 30 august 

2016 , care a fost înregistrat la nr.  4054   din  31.08.2016  şi a fost afişat la sediul instituţiei cu 

procesul - verbal nr. 4055 din  31.08.2016..  

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  Benchea Robert:   Dacă mai sunt și alte obiecții? 

            Preşedinte de şedinţă, domnul  Benchea Robert: să supunem la vot procesele - verbal 

încheiat în şedinţa  anterioară.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri  din cei 7 consilieri locali  

prezenţi. 

        Preşedinte de şedinţă, domnul  Benchea Robert:În continuare trecem la punctul nr.  2 de 

pe ordinea de zi și anume: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
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administrației publice locale din comună Oțeleni, județul Iași, în Comisia de concurs  pentru 

ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, județul Iași . 

 Vă rog să faceți propuneri. 

Consilier local,  Cezar Iosif: Eu propun pe doamna Ursache Ionela și pe domnul 

Gherăescu Felician Mihai  

Consilier local, Iftime Alida Elena:  fac mențiunea că  membrii propuși trebuie să aibă studii  

cel puțin  același nivel de studii cu al candidaților sau în situații excepționale pot avea și un nivel 

de studii inferior ca cel al candidaților. Având în vedere  că cei doi consilieri locali care ar 

îndeplini condițiile cerute de lege , unul este candidat la funcția de director, iar  celălalt este 

desemnat de Consiliul profesional , consider că nominalizarea doamnei Ursache Ionela și a 

domnului Gherăescu Felician Mihai care ocupă și funcția de viceprimar  sunt nominalizări 

oportune în Comisia de concurs  pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale 

Oțeleni, județul Iași . 

Consilier local, Dieac Adrian : având în vedere că sunt candidat la funcția de director , 

conform art. 46 din Legea 215/2001 nu am să particip la vot.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Benchea Robert: Să supunem la vot. Cine este cu 

doamna consilier local, Ursache Ionela 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 6 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri  din cei 7 consilieri locali  

prezenţi. Domnul consilier local, Dieac Adrian nu participă la vot.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Benchea Robert: Să supunem la vot. Cine este cu 

domnul Viceprimar, Gherăescu Felșician Mihai. 

Se aprobă cu 6 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri  din cei 7 consilieri locali  

prezenţi. Domnul consilier local, Dieac Adrian nu participă la vot.  

Preşedinte de şedinţă, domnul  Benchea Robert: Să supunem la vot Proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale din comună Oțeleni, județul 

Iași, în Comisia de concurs  pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, 

județul Iași  cu cele două propuneri? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Se aprobă cu 6 voturi pentru, 0 împotriva şi 0 abţineri  din cei 7 consilieri locali  

prezenţi. Domnul consilier local, Dieac Adrian nu participă la vot.  

 

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, 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA ROBERT 

 

                                                                                                                     Secretarul comunei, 

                                                                                                                          

                                                                                                                      Cojocaru Marieta  


