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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. 9262 din 07.12.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 07.12.2020 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. AGHIORGHIOAIE IONEL PREZENT 

2. BARTIC DANIELA PREZENT 

3. BENCHEA IOAN PREZENT 

4. BENCHEA ROBERT ABSENT 

5. CARP DĂNUȚ PREZENT 

6. CEZAR ADRIAN ABSENT 

7. CEZAR IOSIF PREZENT 

8. DAMIAN IOAN PREZENT 

9. DIEAC ADRIAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE PREZENT 

12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

La ședință participă 10 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), art 134 alin. (1) lit. a)  

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prin Dispoziția nr. 237 din 27 noiembrie 2020. 

Şedinţa este publică.  

Domnul 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 26.11.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pe trimestrul IV, anul 

2020  

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, impozite 

şi taxe locale, buget 

local, muncă și 

comerț, 
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 administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli al Comunei Oteleni pentru 

trimestrul IV al anului 2020 
 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, impozite 

şi taxe locale, buget 

local, muncă și 

comerț, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2021 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, impozite 

şi taxe locale, buget 

local, muncă și 

comerț, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind instituirea și 

administrarea taxei speciale de 

salubrizare pentru persoanele casnice și 

non-casnice în comuna Oțeleni în anul 

2021 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, impozite 

şi taxe locale, buget 

local, muncă și 

comerț, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării a opt clădiri (grajduri) 

situate în incinta Complexului zootehnic 

Hândrești 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, impozite 

şi taxe locale, buget 

local, muncă și 

comerț, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 
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învățământ și 

agricultură 

7. Probleme curente, întrebări   

Domnul primar, Gherăescu Felician Mihai, a supus spre aprobare ordinea de zi. 

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

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian, a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 26.11.2020 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian, a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea 

de zi. 

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

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian,  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 

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

Oțeleni pe trimestrul IV, anul 2020  

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat ce se rectifică. 

Domnul primar, Gherăescu Felician Mihai, a spus că o invită în ședință pe doamna 

contabil ca să explice consilierilor. 

În ședință a venit doamna contabil Filip Anca Ionela. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă proiectul cu aprobarea 

execuției bugetului are legătură cu rectificarea bugetului. Împrumutul de 24 miliarde se 

regăsește în rectificarea de buget? 
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Doamna contabil, Filip Anca Ionela, a spus că nu. În rectificare nu este prins împrumutul 

care figurează în execuție la trimestrul IV pentru că a fost făcut în luna octombrie și intră 

automat în trimestrul IV.  Dar nu intră în rectificarea actuală. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian, a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe ordinea 

de zi: 

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

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian,  a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al 

Comunei Oteleni pentru trimestrul IV al anului 2020 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian, a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian,  a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că a solicita explicații de la  

doamna de la taxe și impozite și că nu prea a știut să-i explice. Vrea să știe dacă la sumele fixe 

aprobate pentru anul trecut se aplică indicele de inflație. A întrebat dacă s-a făcut la o sumă 

fixă o simulare de calcul. 

Domnul primar, Gherăescu Felician Mihai, a spus că nu s-au făcut simulări de calcul. Se 

aplică doar coeficientul legal. A fost o mică neclaritate cu privire la taxa de salubritate. Dar s-



Pagina 5 din 5 
 

a interesat și, dacă se respectă colectarea selactivă, se poate merge pe tariful vechi din anul 

care a trecut, nemajorat. Nivelul facturilor la salubritate în anul 2020 comparativ cu 2019 este 

ușor descendent. Trendul este favorabil. S-au achiziționat saci și se va merge din poartă-în-

poartă. Sacii achiziționați sunt transparenți, să se poată vedea ce este pus în sac, dacă se pun 

deșeuri din plastic dau nu. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus să se distribuie un pliant informativ 

către populație, cu instrucțiuni privind colectarea selectivă. 

Domnul primar, Gherăescu Felician Mihai, a spus că a dat și un calendar pe culori, cu 

modalitatea de colectare. I-a îndemnat pe consilieri să informeze bine cetățenii. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian, a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

4”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BARTIC DANIELA  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  CARP DĂNUȚ 

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

 DAMIAN IOAN 

CEZAR IOSIF   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian, a spus că proiectul de hotărâre nu a trecut. 

În urma unor discuții contradictorii cu doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia, domnul 

președinte de ședință Dieac Adrian a declarat ședința închisă și a părăsit sala de ședințe. 

Ședința s-a încheiat. 

 

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 

DIEAC ADRIAN 

Secretar general, 

Benchea Robert 


