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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. 2207 din 15.02.2022 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 15.02.2022 ora 15.00 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Oțeleni, care se desfăşoară 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 Adam Petronela.  

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 absent motivat 

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 11 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Absentează 

motivat(scutire medicală) următorul consilier local:Cezar Adrian.   
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. 42 din 10.02.2022.  
Şedinţa este publică. 

Înainte de a se da citire și supune la vot ordinea de zi secretarul general aduce la 

cunoștință consilierilor că potrivit art. 136 din OUG 57/2019 toate proiectele de hotarâre sunt 

însoțite de avize ale comisiilor de specialitate.  
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire proiectului ordinii de zi: 

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de specialitate 

careia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 27.01.2022 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 09.02.2022 

Secretar general, 

Adam Petronela 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de executie a bugetului de venituri 

si cheltuieli al comunei Oteleni pentru anul 

2021  

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

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 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind utilizarea 

excedentului rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul 2021 

 

 

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

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 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pe anul 2022 

 

 

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

Comisiei 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 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Proiect de hotărâre  privind eliberarea din 

funcție a viceprimarului comunei Oțeleni, 

județul Iași 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai si 

consilierul local 

Benchea Ioan 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

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 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  propune suplimentarea ordinii de zi. 

Domnul viceprimar Benchea Robert  propune suplimentarea ordinii de zi cu : 

Proiectul de hotărâre NR.2057/14.02.2022 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant aferent anului 2021, de către primarul și viceprimarul comunei Oțeleni, în anul 2022   

și un punct cu discuții diverse. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  precizează că se mai propun 2 poziții la ordinea de 

zi, poziția 7 proiectul de hotărâre NR.2057/14.02.2022 privind aprobarea efectuării concediului 

de odihnă restant aferent anului 2021 și poziția 8 probleme curente și întrebări. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare suplimentarea ordinii de zi: 
În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare ordinea de zi după 
suplimentare: 
În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 27.01.2022- inițiator -

secretar Adam Petronela; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
 
 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 09.02.2022- inițiator -

secretar Adam Petronela; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
 
 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Oteleni pentru anul 2021 - inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

Doamnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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   
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CEZAR IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
 
 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

pe anul 2021 - inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
 
 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Oțeleni 

pe anul 2022 - inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre  privind eliberarea din funcție a viceprimarului comunei Oțeleni, județul 

Iași- inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai ș consilierul local Benchea Ioan; 

Domnul viceprimar Benchea Robert  solicită dreptul la cuvânt: 

,, Contest referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre  privind eliberarea din funcție a 

viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași întocmit de către primarul Gherăescu Felician 

Mihai. Este o minciună deoarece în ședința ordinară din decembrie 2021, citez pe domnul 

primar: 
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,,  În perioada  decembrie 2020 - ianuarie 2022 domnul Benchea Robert, a îndeplinit funcția de 

viceprimar la UAT Oțeleni, în aceasta perioadă fiind atenționat de mai multe ori, de membrii 

Consiliului local Oțeleni, privind indeplinirea atribuțiilor funcționale.  

       În relația cu primarul a avut mereu o atitudine conflictuală, nu acceptă alte păreri și nu ține 

cont de propunerile si recomandările făcute, pentru eficientizarea actului de administrație 

publică, făcând imposibilă colaborarea.” 

Contest referatul de aprobare, este o minciună deoarece în ședința ordinară din decembrie 2021 

am prezentat raportul de activitate al viceprimarului pe anul 2021 iar nici un consilier nu a 

contestat nici cel mai mic cuvânt și nici primarul. De altfel nici pe parcursul anului nici un 

consilier local nu mi-a reproșat nimic ba din contra, am avut o comunicare foarte bună cu 

consilierii locali, în relația cu primarul, nu am avut o relație conflictuală și nici cu vreun 

angajat din aparatul dumnealui de specialitate, al primarului, este doar un moft de a pune 

presiune pe consilierii locali. Totodată nu are nici un raport din care să rezulte așa ceva, pe 

cares a-l fi prezentat consiliului local. Mulțumesc frumos.  

Dragi colegi dacă considerați că am greșit așa de mult față de voi,nu mi-ați spus niciodată. ” 

 

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  intervine întreabă dacă nu mai sunt și alte păreri, 

dacă nu, să se treacă la procedura de vot. 

Doamna secretar general Adam Petronela dă citire prevederilor legale referitoare la 

procedură: 

Potrivit  ,,Articolul 152 din OUG 57/2019 Rolul, numirea si eliberarea din functie a 

viceprimarului 

(5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare 

adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la 

propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in 

functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale 

mandatului consiliului local. 

   (6) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 

viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, 

respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune. 

Articolul 139 din OUG 57/2019 Adoptarea hotararilor consiliului local  

(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu 

caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile 

prevazute de lege. 

   (7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

   (8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optiunii se 

folosesc, de regula, cuvintele da sau nu. 

   (9) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul 

buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite 

ambele cuvinte prevazute la alin. (8). 

   (10) Abtinerile se numara la voturile impotriva.” 

De asemenea la art.9 alin. (4), (5) și art 23 alin. (7)-(10) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local Oțeleni aprobat prin HCL 89/23.10.2020 se precizează același 

lucru. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că la proiectul de hotărâre unde face 

atindere atât la viceprimar cât și la primar, solicită, dacă este cu putința, doamna secretar, pentru 

că face atindere tot la persoană să fie tot vot secret și pentru proiectul de la punctul nr.7. și roagă 

să se pregatească materialele și pentru proiectul de la punctul nr.7 

Doamna secretar general Adam Petronela precizează că se încadrează la vot secret. 

Domnul viceprimar Benchea Robert întreabă ce este așa secret? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că atât imp cât s-a solicitat și în numele 

primarului este dreptul său să-și spună opinia. 
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Doamna secretar general Adam Petronela precizează că potrivit alin. (6) din articolul 139 din 

OUG 57/2019 ,,Hotararile cu caracter individual ( privesc direct pe primar și viceprimar, deci 

sunt individuale)cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile 

prevazute de lege.,, 

Domnul viceprimar Benchea Robert spune că nu e nici o problemă doar să nu încurce 

buletinele de vot. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  întreabă dacă sunt pregătite buletinele de vot, sau 

trebuie pregătite, nu știe excat cum se procedează, se face comisie de validare, de numărare? 

Domnul viceprimar Benchea Robert spune că trebuie să fie o comisie de validare sigur că da. 

Doamna secretar general Adam Petronela precizează că se va proceda așa cum se solicită de 

consiliul local, prevederile legale sunt cele pe care le-a spus la art. 152 și art 139, în privința 

procedurii, rămâne , la latitudinea consiliului local. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că ar fi bine să fie comisie ca să nu fie 

discuții. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel spune să se facă comisie din 3 persoane 

Domnul Consilier local Benchea Ioan propune din partea PNL pe domnul DAMIAN IOAN  

Domnul viceprimar Benchea Robert propune din partea PSD pe domnul CEZAR IOSIF și 

domnul DIEAC ADRIAN 

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că ar trebui un vot pentru comisie ca să fie 

procedura completă. 

Se supune la vot comisia formată din 3 membrii: 

Din partea PNL pe domnul DAMIAN IOAN 

Din partea PSD pe domnul CEZAR IOSIF 

 Din partea PSD domnul DIEAC ADRIAN 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 

După care se întocmește proces-verbal. 

Domnul viceprimar Benchea Robert solicită ca votarea să se desfășoare în incinta respectivă, 

să nu iasă cu buletinele de vot întrucât sunt semnale , că trebuie facute presiuni,să se vadă omul 

la vot. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că, în felul acesta, el nici nu o să participe 

Domnul viceprimar Benchea Robert spune că știe cum procedează dumnealui, i se arată 

buletinul de vot. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că, având în vedere că proiectul este inițiat 

de el, ar fi indicat ca atât el cât si domnul Bechea Robert să iasă din incintă și votul să meargă. 

Domnul viceprimar Benchea Robert spune că dacă dorește pot servi și o cafea. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că da. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot o pauză pentru redactarea 

buletinelor de vot și pregătirea urnei. 

Toată lumea este de acord. 

Doamna secretar general Adam Petronela redactează modelul buletinulului de vot și l-a dat 

consilierilor pentru a-l examina. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot modelul buletinului de vot  

În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   
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DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna secretar general Adam Petronela redactează 11 buletine de vot câte unul pentru 

fiecare consilier local prezent în ședință pe care le-a predat comisiei de vot. 

Se aplică, în colțul din dreapta sus, ștampila consiliului local, în același fel, pe toate buletinele de 

vot. 

Domnul consilier local Dieac Adrian spune că după vot buletinele de vot trebuie distruse. 

Doamna secretar general Adam Petronela spune că acestea trebuie să rămână anexate la 

procesul-verbal al ședinței, nu sunt publice, nu se publică dar trebuie să rămână la dosarul 

ședinței. 

Domnul consilier local Dieac Adrian spune că nu crede. 

Domnul viceprimar Benchea Robert spune că, trebuie să rămână în caz de contestație. 

Doamna secretar general Adam Petronela aduce urna de vot, o prezintă consilierilor și o 

predă membrilor comisiei de vot care o sigilează. 

Votul are loc în sala de ședință, buletinele de vot se predau de către comisia de vot în ordine 

alfabetică, cu excepția domnului Benchea Robert care a votat primul. Fiecare consilier semnează 

procesul-verbal la momentul buletinului de vot. 

Au votat prin vot secret următorii consilieri locali: 

 

1 AGHIORGHIOAIE IONEL 

2 BARTIC DANIELA 

3 BENCHEA IOAN 

4 BENCHEA ROBERT 

5 CARP DĂNUȚ 

6 CEZAR IOSIF 

7 OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

8 DAMIAN IOAN 

9 DIEAC ADRIAN 

10 MOROȘANU ANCA FELICIA 

11 TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 

Consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot în sala de ședință, într-un loc amenajat astfel 

încât să se garanteze secretul votului. Urna a fost amplasată pe masa de prezidiu. 

În sala de ședință a rămas comisia de vot cu ușa deschisă, restul consilierilor au asteptat pe hol să 

fie strigați în ordine alfabetică, domnul Benchea Robert a votat primul. 

După terminarea procedurii de vot , sunt invitați toți consilerii și primarul în sala de ședință. 

Comisia de vot procedează la desigilarea urnei și numărarea votului în prezența consilierilor cu 

prezentarea buletinului de vot.După care întocmesc procesul-verbal de numărare pe care îl 

predau președintelui de ședință dl. Aghiorghioaie Ionel. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel dă citire procesului verbal întocmit de 

comisia de vot. 

În urma numărării voturilor au rezultat 7 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”, ca urmare ,,Proiectul de hotărâre  privind eliberarea din funcție a 

viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași” este respins. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 7 de pe ordinea de 

zi după suplimentare:Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant aferent anului 2021, - inițiator – consilier local Benchea Robert 

 

Doamna consilier Moroșanu Anca Felicia a solicitat lămuriri în acest sens pentru că nu a mai 

fost. 
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Domnul viceprimar Benchea Robert solicită doamnei secretar să explice, este precedent, este 

ordonanța 80. 

Doamna secretar general Adam Petronela precizează că este Ordonanța nr.80 din 2003 care 

spune că viceprimarul și primarul pot efectua concediul pe care nu l-au efectuat cu un an înainte 

doar cu aprobarea consiliului local , se referă la efectuarea propriu-zisă(statul acasă). În 

concluzie , cine nu și-a luat cele 25 de zile, la care avea dreptul, și le poate lua doar cu aprobarea 

consilului local în anul următor. Și domnul viceprimar a inițiat prin postura lui de consilier local 

un proiect în acest . Proiectul întrunește condițiile legale pentru dezbatere, are referat, raport și 

aviz. 

Domnul consilier Benchea Ioan întreabă dacă nu este prevăzut în Codul administrativ la 

atribuțiile consiliului local și din 2003? 

Doamna secretar general Adam Petronela precizează că din păcate Codul administrativ nu 

abrogă această ordonanță. 

Domnul viceprimar Benchea Robert precizează că nici Cezar Iosif nu și-a luat concediu din 

cauză că nu a avut posibilitatea asta, nu a reușit să-și ia nici măcar banii pe concediu tot din 

același motiv. 

Domnul consilier Benchea Ioan spune că se gândea la un proiect la început de an prin care să 

își clarifice concediul pe luni, așa da, dar strict la obiect 

Doamna consilier Moroșanu Anca Felicia întreabă dacă tot prin vot secret? 

Domnul viceprimar Benchea Robert spune, cum vor ei 

Doamna consilier Moroșanu Anca Felicia întreabă dacă tot prin vot secret, ce așa mare tam 

tam dacă tot au dreptul la concediu, legea le spune că au dreptul. 

Domnul consilier Benchea Robert spune că el l-a inițiat pentru că așa zice legea. 

Doamna secretar general Adam Petronela precizează că, a cerut punct de vedere telefonic de 

la Instituția Prefectului și i s-a spus că trebuie vot secret. 

Doamna consilier Moroșanu Anca Felicia spune, să se facă atunci vot secret. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot să fie aceiași procedură ca la 

proiectul precedent. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 

Se întocmește proces-verbal cu comisia formată din 3 membrii: 

Din partea PNL pe domnul DAMIAN IOAN 

Din partea PSD pe domnul CEZAR IOSIF 

 Din partea PSD domnul DIEAC ADRIAN 

Doamna secretar general Adam Petronela redactează 11 buletine de vot câte unul pentru 

fiecare consiler local prezent în ședință pe care le-a predat comisiei de vot. 

Se aplică, în colțul din dreapta sus, ștampila consiliului local, pe toate buletinele de vot. 

Se prezintă urna și se sigilează de către membrii comisiei. 

Votul are loc în sala de ședință, buletinele de vot se predau de către comisia de vot în ordine 

alfabetică, dl Benchea Robert votează primul. Fiecare consilier semnează procesul-verbal la 

momentul buletinului de vot. 

Au votat prin vot secret următorii consilieri locali: 

1 AGHIORGHIOAIE IONEL 

2 BARTIC DANIELA 

3 BENCHEA IOAN 

4 BENCHEA ROBERT 

5 CARP DĂNUȚ 

6 CEZAR IOSIF 

7 OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

8 DAMIAN IOAN 

9 DIEAC ADRIAN 

10 MOROȘANU ANCA FELICIA 

11 TĂNASĂ MARIUS ONOREL 
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Consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot în sala de ședință, într-un loc amenajat astfel 

încât să se garanteze secretul votului. Urna a fost amplasată pe masa de prezidiu. 

În sala de ședință a rămas comisia de vot cu ușa deschisă, restul consilierilor au asteptat pe hol să 

fie strigați în ordine alfabetică. 

După terminarea procedurii de vot , comisia de vot procedează la desigilarea urnei și numărarea 

votului în prezența consilierilor și primarului cu prezentarea buletinului de vot.După care 

întocmesc procesul-verbal de numărare pe care îl predau președintelui de ședință dl. 

Aghiorghioaie Ionel. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel dă citire procesului verbal întocmit de 

comisia de vot. 

În urma numărării voturilor au rezultat 4 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”, ca urmare ,, Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de 

odihnă restant aferent anului 2021” este respins. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de 

zi: probleme curente și întrebări 

Domnul viceprimar Benchea Robert informează consiliul local că iși ia 6 zile de concediu de 

odihnă pe anul 2022 începând cu a douazi(16.02.2022). Întreabă doamna secretară dacă mai 

trebuie ceva.  

Doamna secretar general Adam Petronela spune că, în principiu dacă nu sunt alte obiecții, 

este în regulă, concediul nu se aprobă de consiliul local, doar poate să aducă ăn discuție o 

problema urgentă care să impună revenirea dânsului din concediu. 
Alte discuții nu au fost. 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel 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 

Aghiorghioaie Ionel 
Secretar general,  
Adam Petronela  


