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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. 7696 din 06.10.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 06.10.2020 ora 14.00, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 

Oțeleni care se defăşoară în sala de ședințe 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 PREZENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 12 din 12 consilieri locali în funcție.  

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. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 182 din 

30.09.2020. 

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. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 22.09.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

semnării contractului de credit pentru 

investiții și a acordului de garantare cu Banca 

Comercială Română S.A. pentru suma de 

2.400.000 lei 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 
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privat, agricultură 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Oțeleni pe trimestrul IV 2020 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

4. Probleme curente, întrebări   

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

aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 12 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 22.09.2020 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 12 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   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit pentru investiții și a 

acordului de garantare cu Banca Comercială Română S.A. pentru suma de 2.400.000 lei 

Comisia economică a comuncat aviz pentru adoptare. 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA  

IFTIME ALIDA  ELENA  JITARU IOAN 

DIEAC ADRIAN  BENCHEA IOAN 

JITARU IONEL  URSACHE IOSIF 

CEZAR IOSIF  CARP IOAN 

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Oțeleni pe trimestrul IV 2020 

Comisia economică a comuncat aviz pentru adoptare. 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe 

ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA  

IFTIME ALIDA  ELENA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  URSACHE IOSIF 

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela, a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi: 

Probleme curente, întrebări 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena, a spus că la școala de la Hândrești solicită 

sprijin din partea Primăriei pentru a se face racordul la apă. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai, a spus că sunt doi 

operatori economici, trebuie discutat cu ei. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena, a spus că este o problemă când plouă la 

intersecția dintre un drum sătesc în Hândrești cu drumul județen. 

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

rezolva odată cu modernizarea drumului județean. Sunt bani alocați la consiliul județean. 

Speră să nu se blocheze modernizarea acestui drum, odată cu schimbarea președintelui 

consiliului județean. Este prevăzută modernizarea cu șanțuri betonate, acces la proprietăți, 

inclusiv pe străzile laterale. 
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Domnul consilier local, Carp Ioan,   a spus că este o problemă la Hândrești cu apa potabilă. 

Aproximativ 13 gospodării nu au presiune suficientă la apă. Probabil a fost o greșeală în 

proiect. 

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

această problemă, a discutat cu cei de la Apavital și că soluția constă în montarea unui 

hidrofor pe instalație. Este aviz condiționat. 

Domnul consilier local, Carp Ioan,   a spus că nu se dă voie. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai,  a spus că odată ce 

această instalație este predată către operator, Primăria nu mai poate interveni la această 

instalație! Toate operațiile le realizează exclusiv operatorul Apavital. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  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 

URSACHE IONELA 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


