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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. 9523 din 15.12.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 15.12.2020 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, domnul Benchea Robert, se află 

în concediu de odihnă. Este înlocuit de către Dieac Carmena, ofițer stare civilă în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni. 

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. 247 din 11 decembrie 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 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 
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domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

2. 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 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

obiectivului de investiții și a indicatorilor 

economici ai investiției „Construire zid de 

susținere pentru gard la Grădinița cu 

program normal în sat Oțeleni” 

 

 

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 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, 

învățământ și 

agricultură 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării unui rezervor cilindric 

orizontal mono - perete 

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 acordarea de 

cadouri elevilor și preșcolarilor de la 

Primar,  

Gherăescu 

Comisia pentru 

cultură, sport, mass-
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Școala Gimnazială Oțeleni cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă, în anul 2020 

Felician Mihai media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie 

socială 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a 

doua a bugetului de venituri și 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, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a propus modificarea ordinii de zi după cum 

urmează: punctul nr. 7 să fie mutat la poziția nr. 1 pe ordinea de zi și punctul nr. 1 să fie mutat 

la nr. 7 precum și introducerea unui nou punct ”Diverse” 

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

modificările propuse: 

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 dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea a doua a bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pe trimestrul IV, anul 2020 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus că este un amendament înaintat de către 

domnul primar Gherăescu Felician Mihai, înregistrat cu nr. 9487/14.12.2020.  

Amendamentul a fost pus la dispoziția consilierilor înainte de ședință. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul propus. 

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   
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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. 1 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 dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 

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 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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 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   
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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 obiectivului de investiții și a indicatorilor economici 

ai investiției „Construire zid de susținere pentru gard la Grădinița cu program normal în 

sat Oțeleni” 

Comisia ecnomică a comuncat aviz favorabil. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  l-a întrebat pe domnul primar cui aparține 

firma Construct Lucia SRL. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este o firmă din Adjudeni. A lucrat la 

dispensarul și la grădinița din Oțeleni. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia   a întrebat în ce constă construirea zidului  

de susținere? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este vorba despre zidul dinspre 

căminul cultural. Nu a fost prns inițial în lista de cantități în programul PNDL. Când s-a 

construit, s-a ajuns la necesitatea de a se amenaja curtea interioară și construirea acestui zid. 

Alte 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 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 dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării a opt clădiri (grajduri) situate în 

incinta Complexului zootehnic Hândrești 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a spus că este un amendament: nr. 

9240/07.12.2020 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, dintr-o eroare, în anexa la proiect au 

fost trecute doar 7 clădiri, când, de fapt, sunt 8. 

 Discuții nu au fost. 
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul propus. 

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. 4 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 

AGHIORGHIOAIE IONEL  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

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. 5 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui rezervor cilindric orizontal mono 

- perete 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat unde se va amplasa rezervorul. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în curtea interioară a Primăriei, în 

partea din spate. Va fi demolat vechiul WC exterior și va fi amplasat acolo.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat care este scopul achiziționării 

lui. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că pentru a nu se mai transporta 

combustbilul cu canistrele, se vor instala sisteme electronice pe mașinile și utilajele Primăriei 

care să monitorizeze nivelul combustibilul. Achiziționarea rezervorului este pentru un mai 

bun control al combustibilului. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat cine verifică. 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că printr-un program informatic la 

contabilitate în Primărie; pentr un mai bun control al consumului de carburant. Se câștigă 

pierderile. Cumpărarea motorinei la cisternă este cu 30-40 de bani mai ieftină decât la 

benzinării. În 2-3 ani se amortizează investiția. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat dacă trebuie respectată o distanță 

între rezervorul de combustibil și locuințele din vecinătate. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se va căuta o amplasare care să 

corespundă cerințelor legale. Prin contract sunt prevăzute instrucțiuni de amplasare. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 5 pe ordinea 

de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea de cadouri elevilor și preșcolarilor de la Școala 

Gimnazială Oțeleni cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în anul 2020 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat cum se va proceda cu distribuirea 

cadourilor. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că doamnele de la asistență socială vor 

distribui; dacă va fi nevoie și deun microbuz de la școală, se va vedea. S-a cerut un tabel cu 

evidența elevilor de la școală.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că are rugămintea să nu mai fie 

aceleași produse ca anul trecut: au fost niște dulciuri de la moldoveni de 2 lei. Poate se pun 

niște mandarine, fructe. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că posibil să se achiziționeze și portocale. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 6 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   
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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 dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi: 

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

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a invitat-o în ședință pe doamna contabil Filip 

Anca Ionela. 

Doamna contabil Filip Anca Ionela  a luat cuvântul și a spus că trebuie făcute niște 

modificări la proiectul de hotărâre, prin amendament, duă cum urmează:  

1. la art. 1 alin. (1) lit.a) se va modifica din ”anul 2020” în ”anul 2021” ; 

2. la art. 1 alin. (2) se va modifica sintagma din ”În aceeaşi situaţie se regăsesc şi” în 

”cotele prevăzute la alin. (1) se aplică și pentru”; 

3. la art. 3 alin. (1) după sintagma ”cotelor de impozitare” se introduce 

sintagma”prevăzute în anexa 1” 

4. la art. 3 alin. (1) lit a) după sintagma ”aplicarea cotei adiționale de 15%” se introduce 

sintagma ”din valoare aprevăzută în anexa 1; 

5. la art. 3 alin. (1) lit b) după sintagma ”aplicarea cotei adiționale de 50%” se introduce 

sintagma ”din valoareaprevăzută în anexa 1; 

6. la art. 3 alin. (2) după sintagma ”impozitelor și taxelor prevăzute în anexa 1”se 

completează cu sintagma ”la care se aplică prevederile art. 489” 

7. la art. 3 alin. (4) se va modifica și va avea următorul conținut : ”Pentru anul fiscal 

2021 impozitele și taxele locale prevăzute în sume fixe din anexa nr. 1 au fost 

majorate cu rata inflației aplicată la cotele prevăzutela art. 1, respectiv 3,8 %, 

conform anunțului Ministerului Finanțelor Publice.” 

8. celelalte prevederi ale Proiectului de hotărâre nr. 8635 din 12.11.2020 rămân 

nemodificate. 

Doamna contabil Filip Anca Ionela  a multiplicat propunerea de modificare a proiectului și 

a pus-o la dispoziția consilierilor în cadrul ședinței. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  și-a însușit propunerile făcute de către doamna  

contabil Filip Anca Ionela  și a depus-o ca amendament. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare amendamentul propus 

de către inițiatorul proiectului. 

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   
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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. 7 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 dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de zi:  

”Diverse” 

Domnul consilier local Benchea Robert  s-a înscris la cuvânt. A spus că, în calitate de 

reprezentant al consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Oțeleni, a 

primit convocarea și s-a prezentat la o ședință a consiliului de administrație, în care s-a 

dezbătut, printre altele, și distribuirea a 53 tablete școlare. Aveau întocmită o listă. A solicitat 

amânarea cu 2 zile a deciziei, pentru a prezenta și consiliului local lista și a solicita o 

propunere din partea acestuia. I s-a refuzat cererea, atât de către doamna director cât și de 

către contabilul școlii. A spus că s-a solicitat aprobarea alocării a 6.000 de lei pentru lemne. A 

cerut să i se dea un exemplar după propunerea de modificare a bugetului școlii, să-l prezinte 

consiliului local și i s-a refuzat și această cerere. I-a cerut  doamnei director ca la începerea 

școlii, să se prelungească traseul microbuzului școlar  pe capetele de artere, acolo unde este 

posibilitatea și este asfalt, în special în Hândrești – Satul Nou. Chiar și pentru un singur copil, 

este responsabilitatea consiliului local de a-i asigura transportul și să nu fie lăsat în ploaie și 

vânt la jumătatea drumului. Au început să râdă de dânsul domnul contabil și doamna director 

și a primit refuz la solicitare. Sunt 2 microbuze școlare. Trebuie găsită o soluție de comun 

acord. Nu știe cum, dar în anul 2016, când erau foarte mulți copii, contabilul școii era angajat 

cu jumătate de normă, iar acum, când copii sunt foarte puțini, i s-a făcut normă întreagă! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că trebuie făcută o informare către 

Inspectoratul Școlar Județean, eventual să se ia măsuri pentru diminuarea la jumătate a normei 

postului de contabil, întrucât nu se justifică o normă întreagă pentru contabil la volumul de 

muncă de la școală. Dumnealui poate să-și facă și alte asigurări și alte job-uri. 
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Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că ar fi de văzut cât se cheltuie pe consumabile 

acolo! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că va solicita un audit acolo. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus ca domnul Benchea Robert să facă informare 

pentru luna ianuarie, cu activitatea contabilului sau a școlii și să fie supusă dezbaterii 

consiliului local. Cei de la școală trebuie să știe că mai dau și cu subsemnatul! Nu face fiecare 

ce vrea! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că va lua măsuri prin firma de audit ADI 

Moldova. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că atitudinea aceasta de sfidare față de 

Primărie și Consiliu Local Oțeleni trebuie taxată. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că este de acord. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că trebuie să fie susținut domnul Benchea 

Robert! 

Domnul consilier local Benchea Robert a zis că are informații conform cărora s-au 

achiziționat produse la valori de 4 ori mai mari decât prețul pieței. 

Domnul consilier local Benchea Robert a i-a întrebat pe consilieri dacă sunt de acord să 

aprobe în bugetul școlii achiziționarea de lemne în valoare de 6000 lei. 

Majoritatea consilierilor au spus că nu sunt de acord cu achiziționarea acestor lemne în 

valoare de 6000 lei la școală. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că și-așa, dacă copii sunt acasă și 

fac școala online, nu este necesară încălzirea școlii. Trebuie asigurată o temperatură de 

funcționare, cât să nu înghețe instalațiile. 

Alte discuții nu au fost. 

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 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 


