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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. 4987 din 14.07.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 14.07.2020 ora 08.00,  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. 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 125 din 8 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 dizolvarea și 

lichidarea S.C. Gospodărire Comunală 

Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

 

 

Viceprimar cu 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, 

de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi 

amenajarea 

teritoriului 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Viceprimar cu Comisia pentru 
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alocării unor sume din bugetul local al 

Comunei Oțeleni în vederea acordării 

unor premii familiilor care aniversează 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă în 

anul 2020 și persoanelor care împlinesc 

vârsta de 100 de ani 

 

atribuții de primar, 

Gherăescu Felician 

Mihai 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat, 

agricultură 

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

suplimentarea ordinii de zi cu: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4969 din 13.07.2020 privind trecerea în domeniul public 

al Comunei Oțeleni a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând 

sistemului de alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași 
Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare suplimentrea 

ordinii de zi cu proiectul nr. 4969 din 13.07.2020 privind trecerea în domeniul public al 

Comunei Oțeleni a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de 

alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași. 

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 

  

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) S.R.L. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a întrebat de ce se dizolvă societatea. 

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

randamentul pe care l-a crezut dânsul. Nu merge! Administratorii au fost iresponsabili, în 

decursul timpului s-au adunat datorii. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că actuala conducere a pus acești 

administratori. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a întrebat-o dacă a 

venit dânsa cu vreo altă propunere. 

Alte discuții nu au fost. 

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

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2 

”abțineri”.  

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

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  URSACHE IOSIF 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că nu a votat nici când s-a înființat, 

nu votează nici pentru dizolvare. 

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei 

Oțeleni în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă în anul 2020 și persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia a întrebat dacă este vreo listă cu 

persoanele. 

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

aduce o listă. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a spus că de vineri până marți se putea da 

o listă. 

Domnul secretar general, Benchea L. Robert a spus că se aprobă niște criterii pe baza 

cărora cetățenii au dreptul de a beneficia de suma de bani. Cei care îndeplinesc condițiile pot 

depune cerere, dar să vină cu dovezi, cum că au 50 de ani de la căsătorie. 

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

colaborare cu preoții și încearcă să-i identifice pe beneficiari. 

Domnul consilier local Ursache Iosif a cerut lămuriri cu cei care au împlinit 100 de ani. 
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu au fost 

astfel de cazuri până anul acesta, și este numai o singură persoană. S-a profitat de ocazia 

aceasta. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  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 

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 

  

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

zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4969 din 13.07.2020 privind trecerea în domeniul public 

al Comunei Oțeleni a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând 

sistemului de alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași 
Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local, Carp Ioan  a întrebat cînd se dă drumul la apă. 

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

de apă este încărcată, s-a făcut recepția cu constructorul, cu finanțatorul, vor mai fi și alte 

hotărâri de dat. Nu trebuie blocată predarea către operator. Să meargă cât mai repede. 

Domnul consilier local, Carp Ioan  a întrebat cât ar costa branșarea. 

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

auzit, neoficial, aproximativ 500 lei cu apometru cu tot. Racordul se plătește. Branșament are 

consumatorul. Costul este mai mic pentru că toate instalațiile din dreptul fiecărei gospodării 

au fost eligibile la finanțare prin proiect. Altfel trebuiau să plătească beneficiarii. 

Alte discuții nu au fost. 

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

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

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 


