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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. 6912 din 11.09.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 11.09.2020 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 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. (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. 176 

din 10 septembrie 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 neasumarea 

responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor 

/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor aferente programului și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative pentru anul școlar 2020 – 2021  

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, 

de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi 

amenajarea 

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

suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 2 ”Diverse” 

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

aprobare suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 2 ”Diverse”. 

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   

BENCHEA IOAN   

JITARU IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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   

BENCHEA IOAN   

JITARU IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 

aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2020 – 2021 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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

despre programul ”cornul și laptele” pentru școli. Se dă o hotrâre de neasumare întrucât 

consiliul județean stă cu achiziția suspendată din cauza unor U.A.T.-uri rămase în urmă și nu 

poate demara achiziția. Neasumarea presupune că se ocupă consiliul județean de achiziție și 

de distribuție corn și lapte în școli. 99% dintre comunele din județul Iași au dat o astfel de 

hotărâre de neasumare. La Oțeleni într-un an s-a dat hotărâre de asumare și s-a ocupat  
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Primăria de achiziție. A fost destul de anevoios, deoarece câtă documentație face consiliul 

județean pentru tot județul, cam atâta documentație trebuia să facă Primăria Oțeleni pentru 

școala din comună. Proprietățile, calitatea și gramajul produselor dunt stabilite prin hotărâre 

de guvern. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat cum se va proceda pe perioada 

pandemiei. 

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

discuta la ”Diverse” 

Alte 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 10 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 1 ”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

Doamna președinte de ședință, Ursache Ionela  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 

Diverse 

Domnul consilier local, Cezar Iosif și-a cerut scuze și a spus că se retrage din ședință 

întrucât are un deces în familie. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că atunci când cere lămuriri legate 

de un priect ar vrea ca să primească infomațiile detaliate, nu să fie trimisă la ”Diverse”.  

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că produsele pentru elevi sunt: corn, 

fructe și legume, lapte și produse din lapte. Produsele de panificație sunt suportate de la 

bugetul de stat; celelalte sunt achitate din bugetul Uniunii Europene prin A.P.I.A. Ele se 

decontează semestral sau anual în urma controalelor efectuate de către Agnția de Plăți. 

Instituția care-și asumă achiziția, UAT sau consilu județean, își asumă investițiile, ulterior 

urmând să primească decontările. O parte din banii administrației publice locale sunt blocați. 

Produsele care vin prin APIA sunt decontate doar pentru copiii prezenți la ore. Sunt foarte 

riguroase controalele respective: au inclusiv cataloage și liste de prezență zilnică. Pentru 

copiii care lipsesc nu se face returul produselor respective. Instituția care-și asumă achiziția 

face plata și rămâne cu banii pierduți. Produsele rămase se pot redistribui celorlalți copii după 

cum consideră conducerea școlii. Primria ar avea costuri, serviciul contabilitate ar avea un 

volum foarte mare de muncă.  Niște avantaje ar fi la anumite activități educative în cdrul 

proiectului pentru care se dau niște sume de bani; ele sunt obligatorii oricum. Conducerea 

Școli Gimnaziale Oțelei a ales scenariul verde, adică prezența tuturor elevilor la școală. Nu 

știe situația clădirii de la grădiniță, dânsa nici nu știe unde să cheme consilierii la grădiniță în 

momentul de față. Cu privire la regulile de distanțare și asigurarea spațiului minim legal între 

elevi a rămas în discuție situația clasei a 5-a cu un total de 30 elevi. O soluție ar fi crearea 

unui program pe grupe, prin rotație, iar o parte dintre copii și cadre didactice să facă lecții de 

acasă online. Deocamdată Școala are în dotare laptop-uri și camere dar nu sunt foarte 

performante pentru o activitate în direct de tip videoconferință. Mai e o problemă și calitatea 

semnalului. Ar fi platforma google classroom care ar fi mai eficientă. 
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Domnul consilier local, Jitaru Ioan  a întrebat câți dintre elevii comunei beneficiază de 

internet și calculatoare? 25%. În rest? 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că sunt mai multe soluții; e nevoie și de 

implicarea părinților. La prima zi de școală trebuie evitată aglomerația. Mulți părinți vor să 

participe la deschiderea anului școlar.  

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că în alte părți se începe anul școlar 

separat, pe clase. La liceu nu se mai face deschidere de an școlar. O parte merg în prima zi, 

altă parte merg a doua zi și se evită aglomerația. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că este important ca la începerea anului 

școlar să fie prezenți și părinții. 

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

zi(11.09.2020) este programată recepția la finalizarea lucrărilor la grădiniță și dispensar, unde 

va fi prezent și Inspectoratul de Stat în Construcții și I.S.U. Clădirea va trebui autorizată de 

D.S.P. Se va încerca să se facă sfințirea grădiniței noi, unde va veni preotul. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că să nu-i mai solicite atâta pe preoți. ”Îi puneți 

într-o situație penibilă, că îi discută lumea că fac campanie electorală.” 

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a întrebat dacă se poate pune căminul cultural la 

dispoziția Școlii, ca să se facă măcar două clase în cămin. 

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

da. 

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că dacă nu se încadrează copiii la 

grădiniță, așa cum s-a discutat și în consiliul de adinistrație, la Școală, se poate găsi spațiu la 

căminul cultural. 

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

da. Dânsul este pentru școală în fizic, pe cât posibil. Profesorii se pot deplasa de la școală la 

grădiniță și la căminul cultural. Căminul cultural nu este atât de solicitat; se poate pune la 

dispoziția Școlii. Copiii să fie puși în mișcare, să vină fizic la ore! Ar trebui prezentat un 

raport de activitate pe învățământul online. Pe online a fost activitate zero! La o ședință de 

consiliu de administrație s-a solicitat tăierea salariului unui profesor. La un control mai 

riguros ar fi trebuit tăiate salariile la toți profesorii!   

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat cum va fi situația la grădiniță. 

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

grădiniță sunt 3 săli de clasă plus o sală de mese. El a propus să se strângă mobilierul din sala 

de mese și acolo să se aducă mobilier de la școală să se improvizeze o sală de clasă, la parter. 

Invită consilierii să se deplaseze până acolo ca să vadă și dânșii. Copiii care vin la grădiniță 

pot să-și servească masa în sala de grupă. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că nu acceptă să se spună că activitatea 

online a profesorilor a fost zero! Este o jignire adusă! Pe platforma online pe care s-a lucrat, 

toată actvitatea profesorilor și a copiilor se află stocată acolo. 

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

văzut că pe clase au accesat platforma 1-2 elevi. Acesta nu este activitate performantă! 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că nu acceptă să se spună că activitatea 

online a profesorilor a fost zero. Este o jignire adusă întregului corp didactic! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că își retrage 

afirmația, dar poate spune că în proporție de 50% la nivel național a fost lucrul acesta! 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că a fost într-adevăr o pârghie, dar cei 

interesați au accesat! 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că are copii 

care merg la Doljești și că este pentru varianta de a merge copilul în mod fizic la școală, pe 

cât posibil, chiar ore în aer liber, dar profesorul să țină cursuri cu elevii! 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că este adevărat, își asumă, a fost 

sancționat un cadru didactic care nu numai că nu a lucrat pe platformă și nu a luat legătura cu 

copiii, dar efectiv nu i-a răspuns nici dânsei la apeluri, deși aceasta a vrut să o îndrume cum se 
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lucrează pe platforma online. La 1 mai a trebuit să raporteze o situație către Inspectorat  și 

respectiva persoană(cadrul didactic) a refuzat să răspundă la apeluri.  

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că el a participat la o ședință în consiliul 

de administrație la Școală și la proiectul care propunea tăierea salariului unui profesor el s-a 

opus. 

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

fost pentru tăierea salariului, că nu este de acord cu astfel de ore. 

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că motivează și de ce: doamna Alida cu o 

gură spune una și cu altă gură spune alta! 

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

fost pentru tăierea salariului la cei care nu se implică. Cine nu-și face treaba să-i fie tăiată 

leafa/salariul!  

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că, cum putea doamna aceea să facă 

învățământ online, când copiii aceia nici nu au internet?! 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că a primit acuzația că a furat un miliard 

și ceva din bugetul local pentru bugetul alocat anul acesta la Școală. Dânsa a venit cu adrese 

către Primărie în fiecare an, prin care a solicitat sume ce revin prin lege Școlii. A argumentat 

cum este și cu bugetul fiecărei instituții. Orice instituție școlară primește buget de stat din 

contribuția/ elev. Este ca și o alocație pe care Școala o primește, sub forma unei sume, pe 

nivele de învățământ pentru fiecare preșcolar și elev. Anul acesta suma respectivă vine prin 

consiliul județean și este aprobată de consiliul local și defalcată pe trimestre. Anul acesta 

Școala a beneficiat de 192.000 lei din costul standard /elev, defalcat pe cele 4 trimestre, după 

cum urmează: 89.500 lei - I trimestru, 29.500 lei - al II-lea trimestru, 41.000 al III-lea 

trimestru și 32.000 lei, la care face referire - de altfel - domnul consilier local Benchea Robert, 

că urmează să fie primiți, suma aferentă trimestrului IV. De la bugetul local s-au primit 

20.000 pentru navetă, 12.000 pentru burse și 10.000 nu-și mai amintește. Bursele au fost 

acordate copiilor de la bun început, singura economie care s-a făcut a fost naveta cadrelor 

didactice. Însă sumele respective s-au cheltuit cu dezinfectanți și cu ce a mai fost nevoie, în 

special când copiii de la clasa a VIII-a au avut pregătire. 

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că dânsul a auzit că s-au cheltuit 1,3 

miliarde pe materiale; și a vrut să știe și dânsul pe ce s-au cheltuit. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  l-a întrebat pe domnul consilier local, 

Benchea I. Robert  dacă nu cumva la momentul votării bugetului  a votat și dânsul. 

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că da. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că aceste cheltuieli sunt pentru bunuri și 

servicii. Când s-a votat bugetul Școlii s-a spus destul de clar.  

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că își cere permisiunea să se retragă din 

ședință. 

Doamna consilier local, Iftime Alida Elena  a spus că dânsul (Benchea I. Robert ) afirmă că 

în martie s-a suspendat școala. Sunt contracte de mentenanță, sunt abonamente, liniile 

telefonice la școală nu s-au oprit pe perioada pandemiei. La fel și la energie electrică. S-au 

achiziționat în continuare carburanți; nici Forexbug-ul, acel program național nu s-a întrerupt! 

Domnul consilier local, Carp Ioan  a spus că dacă are acoperire să-l dea în judecată! 

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 


