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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 4172 din 06.07.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 06.07.2020 ora 08.00,  în cadrul ședinței extraordinare convocată de 

îndată a Consiliului Local Oțeleni, care se defăşoară în sala de şedinţe a consiliului local.  

Consiliul Local Oțeleni este compus din 12 consilieri locali în funcție. Un post de 

consilier local este vacant. 

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal: 

  

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

 

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. JITARU IOAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 11 din 12 consilieri locali în funcție. Absentează doamna consilier 

local MOROȘANU ANCA FELICIA. 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  ședința se desfășoară legal.  

Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit a), art. 134 alin. (3) 

lit. b) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 123 

din 3 iulie 2020. 

Şedinţa este publică. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire 

proiectului ordinii de zi:  

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de 

specialitate căreia 

i s-a transmis 

proiectul spre 

avizare 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

obiectivului de investiții și a indicatorilor 

economici ai investiției „Asfaltare curtea 

Școlii Gimnaziale Oțeleni” 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 
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şi privat, 

agricultură 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea 

prin licitație publică a unui trup de 

pășune comunală Hândrești – Bahnă, 

Hândrești – Danciu și Zgâia – Danciu, în 

suprafață de 22 ha, aflat în inventarul 

domeniului privat al comunei Oțeleni  

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat, 

agricultură 

3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea 

erorii materiale strecurată la HCL nr. 53 

din 30 iunie 2020 privind rectificarea a 

III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, 

de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea 

HCL nr. 58 din 30 iunie 2020 privind 

aprobarea Contractului de Comodat 

încheiat între Consiliul local al Comunei 

Oțeleni şi Asociația Părinților și  a 

Cadrelor Didactice Oțeleni 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, 

de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

folosință gratuită în baza unui contract de 

comodat către Asociația ”Părinților și 

Cadrelor Didactice Oțeleni” a unui spațiu 

pentru stabilirea sediului social 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat, 

agricultură 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a supus spre 

aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții și a indicatorilor economici 

ai investiției „Asfaltare curtea Școlii Gimnaziale Oțeleni” 
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Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a întrebat dacă se poate merge la recepția la 

finalizarea lucrărilor. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se va 

recepționa când va fi gata lucrarea. Este în desfășurare, parțial. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că a făcut o solicitare datorită faptului 

că, deși au trecut 4 ani de când a fost betonată curtea școlii și că (probabil)  betonul a fost de 

proastă calitate, s-a ajuns la imposibilitatea chiar și de a mătura curtea școlii! Betonul s-a 

fragmentat. Fiind o oportunitate că se află firma de asfaltare pe teritoriul comunei, la 

asfaltarea drumurilor, a înaintat această cerere.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a găsit 

înțelegere pentru că nu prea se încumetă firmele să asfalteze în curți! 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 1 de 

pe  ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui trup de pășune 

comunală Hândrești – Bahnă, Hândrești – Danciu și Zgâia – Danciu, în suprafață de 22 

ha, aflat în inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni  

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 2 de 

pe  ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   
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CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată la HCL nr. 53 din 30 

iunie 2020 privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Oțeleni pe trimestrul II 2020 

Comisia juridică a comunict aviz favorabil. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că la ședințele anterioare a întrebat-o pe 

doamna contabil dacă se pot face rectficări de buget anterior trimestrului 3. Nu se pot face 

conform legii rectificări bugetare înaine de trimetrul 3. L-a întrebat pe secretar dacă este așa. 

Domnul secretar general, Benchea L.Robert  a spus că a fost o derogare anul acesta cu 

pandemia. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 3 de 

pe  ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

2”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA  URSACHE IOSIF 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 58 din 30 iunie 2020 privind aprobarea 

Contractului de Comodat încheiat între Consiliul local al Comunei Oțeleni şi Asociația 

Părinților și  a Cadrelor Didactice Oțeleni 

Comisia juridic a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 4 de 

pe  ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

3”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 JITARU IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   
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URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în baza unui contract de 

comodat către Asociația ”Părinților și Cadrelor Didactice Oțeleni” a unui spațiu pentru 

stabilirea sediului social 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că se abține la adoptarea acestei hotărâri. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 5 de 

pe  ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

1”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 IFTIME ALIDA  ELENA 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

Domnul consilier local, Benchea Ioan   a spus că doamna consilier local, Iftime Alida Elena  

nu a participat la vot. 

Domnul secretar general, Benchea L.Robert  a spus că pentru a nu participa la vot, pentru a 

nu fi luat în calcul la vot, consilierul local trebuie să-și anunțe la începutul ședinței 

neparticiparea la vot. Doamna consilier local, Iftime Alida Elena nu s-a anunțat la începutul 

ședinței, deci se ia în considerare abținerea. Se consemnează în procesul-verbal. Așa prevede 

Codul administrativ. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a declarat ședința închisă. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BENCHEA I. ROBERT 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


