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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232/718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 8577 din 10.11.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 10.11.2020 ora 14.00  în cadrul ședinței extraordinare 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. AGHIORGHIOAIE IONEL PREZENT 

2. BARTIC DANIELA PREZENT 

3. BENCHEA IOAN PREZENT 

4. BENCHEA ROBERT PREZENT 

5. CARP DĂNUȚ PREZENT 

6. CEZAR ADRIAN PREZENT 

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 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, cu modificările și completările ulterioare, ședința se desfășoară legal.  

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

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

ulterioare, prin Dispoziția nr. 220 din 6 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. Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Oțeleni pentru lunile noiembrie și decembrie 

2020 și ianuarie 2021 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

nu sunt comisii 

constituite 

 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Oțeleni 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

nu sunt comisii 

constituite 

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare ordinea de zi:  
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În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul secretar general, Benchea L. Robert  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Oțeleni 

pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 și ianuarie 2021 

Domnul consilier local, Carp Dănuț l-a propus ca președinte de ședință pe domnul Benchea 

Ioan. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif l-a propus ca președinte de ședință pe domnul Dieac 

Adrian. 

Alte propuneri nu au fost. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert  a supus spre aprobare propunerea domnului 

consilier local, Carp Dănuț. 

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

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 AGHIORGHIOAIE 

IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

BENCHEA IOAN  BENCHEA ROBERT 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  CEZAR ADRIAN 

CARP DĂNUȚ  DIEAC ADRIAN 

  OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  CEZAR IOSIF 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert  a supus spre aprobare propunerea domnului 

consilier local, Cezar Iosif. 

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

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

AGHIORGHIOAIE IONEL MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 

BARTIC DANIELA DAMIAN IOAN  

BENCHEA ROBERT BENCHEA IOAN  

CEZAR ADRIAN TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

 

DIEAC ADRIAN CARP DĂNUȚ  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

CEZAR IOSIF   
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A fost aprobată propunerea domnului consilier local Cezar Iosif, având în vedere că s-au 

exprimat cele mai multe voturi pentru alegerea domnului Dieac Adrian ca președinte de 

ședință,  

Alte discuții nu au fost. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 

2”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL TĂNASĂ MARIUS  

ONOREL 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BARTIC DANIELA DAMIAN IOAN CARP DĂNUȚ 

BENCHEA ROBERT BENCHEA IOAN  

CEZAR ADRIAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

CEZAR IOSIF   

Domnul secretar general, Benchea L. Robert l-a invitat pe domnul consilier local Dieac 

Adrian să preia conducerea ședinței. 

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

Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Oțeleni 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  i-a invitat pe consilieri să facă propuneri din 

partea grupurilor de consilieri pentru nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate ale 

consiliului local. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif, din partea grupului Partidului Social Democrat, i-a 

propus pentru 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 pe următorii consilieri: Dieac Adrian și Benchea Robert. La 

Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a propus 

pe Cezar Iosif și Bartic Daniela. La Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, familie, protecţie socială a propus pe Aghiorghioaie Ionel și Opăriuc 

Vasile Nicolae. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan, din partea grupului Partidului Național Liberal, i-a 

propus pentru 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 pe următorii consilieri: Damian Ioan și Tănasă Marius 

Onorel. La Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor a propus pe Benchea Ioan. La Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, familie, protecţie socială a propus pe Moroșanu Anca Felicia și Carp 

Dănuț. 

Domnul consilier local, Cezar Adrian, din partea grupului Partidului Mișcarea Populară, a 

propus pentru 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 pe Cezar Adrian. 
Domnul consilier local, Benchea Ioan,  a spus că propune ca domnul consilier local Cezar 

Adrian, care în urmă cu câțiva ani a mai avut un mandat de consilier local, văzând pregătirea 

profesională precum și experiența de muncă și de viață a acestuia, să facă parte și din Comisia 

pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, sănătate, familie, protecţie socială, dar să-

și păstreze postul în comisia de bază, cea economică. Are drept de vot și în comsia de cultură. 
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Domnul consilier local, Dieac Adrian  a spus că domnul consilier local Cezar Adrian, nu va 

avea drept de vot în Comisia pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan,  a spus că domnul consilier local Cezar Adrian va 

avea drept de vot în Comisia pentru cultură. 

Alte propuneri pentru Comisia pentru cultură nu au fost. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerile grupurilor 

de consilieri pentru nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian a propus să se ia o pauză, în care comisiile de 

specialitate să se întrunească și să își aleagă președinții și secretarii, după care să comunice 

secretarului general nominalizările făcute pentru președinți și secretari ai comisiilor de 

specialitate. 

S-a luat o pauză de 10 minute. 

S-au reluat lucrările ședinței. 
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Domnul consilier local, Benchea Robert,  a comunicat, din partea Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, impozite şi taxe locale, buget local, muncă și comerț, administrarea 

domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, învățământ și agricultură, 

președintele și secretarul ales, după cum urmează: președinte - Dieac Adrian și secretar -

Tănasă Marius Onorel. Ceilalți membri ai comisiei sunt: Benchea Robert, Cezar Adrian și 

Damian Ioan. 

Domnul consilier local, Cezar Iosif, a  comunicat, din partea Comisiei juridice, de disciplină, 

protecţia mediului înconjurător, de organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, președintele și secretarul ales, după cum 

urmează: președinte -  Cezar Iosif; secretar – Bartic Daniela, cu mențiunea de a fi ajutată la 

lucrările comisiei de către domnul consilier local Benchea Ioan care va fi membru al comisiei.  

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia, a comunicat, din partea Comisiei pentru 

cultură, sport, mass-media, culte, agrement, sănătate, familie, protecţie socială, președintele și 

secretarul ales, după cum urmează: președinte -  Moroșanu Anca Felicia, secretar – Opăriuc 

Vasile Nicolae. Ceilalți membri ai comisiei sunt: Aghiorghioaie Ionel și Carp Dănuț.  

Domnul președinte de ședință, Dieac Adrian  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, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm responsabilitatea 

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

DIEAC ADRIAN 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


