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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. 536 din 21.01.2021 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 21.01.2021 ora 08.00, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 

Oțeleni care se defăşoară în sala de ședințe a consiliului local.  

Consiliul Local Oțeleni este compus din 12 consilieri 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 ABSENT 

7. CEZAR IOSIF PREZENT 

8. DAMIAN IOAN ABSENT 

9. DIEAC ADRIAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE PREZENT 

12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

La ședință participă 10 din 12 consilieri locali în funcție.  

Absentează domnii consilieri locali CEZAR ADRIAN și DAMIAN IOAN. 

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. (1), art 134 alin. (1) lit. a) 

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

prin Dispoziția nr. 11 din 15 ianuarie 2021. 

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. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

23.10.2020  

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 07.12.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

Secretar general, 

Benchea Robert 
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10.12.2020 

4. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

15.12.2020 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

5. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

23.12.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

6. Proiect de hotărâre privind revizuirea și 

consolidarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009 

 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului 

înconjurător, de 

organizare şi 

dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea 

drepturilor şi 

libertăţilor 

cetăţenilor 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului comunei Oțeleni și a 

persoanelor care pot înlocui 

reprezentantul comunei Oțeleni în 

Adunarea Generală a Asociaților din 

cadrul Asociației Regionale a Serviciilor 

de Apă Canal - ARSACIS  
 
 

 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului 

înconjurător, de 

organizare şi 

dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea 

drepturilor şi 

libertăţilor 

cetăţenilor 

8. Proiect de hotărâre privind organizarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ 

de stat și particular din raza teritorială a 

comunei Oțeleni, pentru anul școlar 

2021-2022 

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 

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea 

contractului de închiriere nr. 5323 din 

28.08.2018 încheiat între Comuna 

Oțeleni și S.C. AGROIULIA S.R.L 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului 

înconjurător, de 

organizare şi 

dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea 
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drepturilor şi 

libertăţilor 

cetăţenilor 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării clădirii (grajdului) C3 

situat 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 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Oțeleni 

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului 

înconjurător, de 

organizare şi 

dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea 

drepturilor şi 

libertăţilor 

cetăţenilor 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea 

HCL nr. 94 din 02.09.2019 privind 

includerea în inventarul domeniului 

privat al comunei Oțeleni a imobilului 

”Teren iaz comunal III Oțeleni” și 

aprobarea concesionării acestuia  

 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului 

înconjurător, de 

organizare şi 

dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea 

drepturilor şi 

libertăţilor 

cetăţenilor 

13. Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Oțeleni pentru lunile februarie, 

martie și aprilie 2021 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului 

înconjurător, de 

organizare şi 

dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea 

drepturilor şi 

libertăţilor 

cetăţenilor 

14. Probleme curente, întrebări   
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 10 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   

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: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 23.10.2020  

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că dânsul se abține. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că acest proces-verbal este de la ultima 

ședință a consiliului local din mandatul trecut. Este o ședință extraordinară. Conform Codului 

administrativ procesul-verbal se aprobă în ședința următoare ședinței care se desfășoară. 

Ședința următoare celei din 23.10.2020 a fost ședință de constituire a consiliului local, în acea 

ședință nu s-a constituit consiliul local, a avut loc o a doua ședință de constituire a consiliului 

local, ceremonia de constituire, și din acest motiv nu s-a putut supune spre aprobare atunci. 

Nici legea nu prevede cum se aprobă în astfel de situații procesul-verbal. O parte dintre vechii 

consilieri nu se mai regăsesc în actualul consiliu.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, odată ce este pe masa consiliului, nu 

vede de ce nu s-ar aproba! 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că de asta s-a și pus pe ordinea de zi. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că după părerea dânsului ar trebui votat 

acest proces-verbal. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 3 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

7”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 AGHIORGHIOAIE 

IONEL 

DIEAC ADRIAN  BARTIC DANIELA 

BENCHEA IOAN  BENCHEA ROBERT 

  CARP DĂNUȚ 

  CEZAR IOSIF 

  OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a cerut ca cei care s-au abținut să argumenteze. 

Domnul consilier local Aghiorghioaie Ionel  a spus că dânsul nu a făcut parte din vechiul 

consiliu, pentru acest motiv se abține. 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, tehnic, se putea pune la dispoziție 

procesul-verbal, fără atâtea ascunzișuri.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că dânsa l-a cerut, l-a primit, îl are și 

acasă, l-a văzut și în ședință, nu are obiecțiuni. 

Alte discuții nu au fost. 

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 07.12.2020 

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 10 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   

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: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 10.12.2020 

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 9 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 IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 15.12.2020 

Discuții nu au fost. 

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 0 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 23.12.2020 

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 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

4”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA   MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BENCHEA ROBERT  CARP DĂNUȚ 

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

 TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

DIEAC ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că dânsa nu a participat la acea 

ședință, pentru acest motiv se abține. 

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

Proiect de hotărâre privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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 10 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   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE   
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NICOLAE 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Oțeleni și a persoanelor 

care pot înlocui reprezentantul comunei Oțeleni în Adunarea Generală a Asociaților din 

cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS  
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că îl propune ca reprezentant, în lipsa domnului 

primar, pe domnul secretar Benchea Robert, dacă legislația prevede. Este un amendament. 

Alte discuții nu au fost. 

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

de către domnul consilier local Benchea Ioan: 

În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  DIEAC ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

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 10 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   

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: 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și 

particular din raza teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2021-2022 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că este și un amendament la acest proiect 

care a fost pus la dispoziția consilierilor. A spus că, înițial, Școala Gimnazială Oțeleni a 

propus ca să fie inclusă și grădinița din Oțeleni în rețeaua școlară. Ulterior, au primit un apel 

de la Inspectoratul Școlar Județean prin care li s-a comunicat că acest lucru nu este posibil 
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decât după vizita ARACIP-ului. Școala Gimnazială a revenit cu adresă către Primărie prin 

care a solicitat ca să se scoată grădința din rețea până se obține avizul de la ARACIP și să se 

rămână la forma de anul trecut. S-a făcut adresă către Școala Gimnazială și s-a cerut 

demerarea procesului de avizare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu vede impedimente să nu primeasc 

avizul ARACIP-ului. 

Alte discuții nu au fost. 

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

de către inițiatorul proiectului. 

În urma votului exprimat au rezultat 10 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   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 8 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 10 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   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 9 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5323 din 28.08.2018 

încheiat între Comuna Oțeleni și S.C. AGROIULIA S.R.L 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 9 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BENCHEA ROBERT  CARP DĂNUȚ 

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării clădirii (grajdului) C3 situat în incinta 

Complexului zootehnic Hândrești 

Comisia economică a comnicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 10 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BENCHEA ROBERT  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că proiectul nu a trecut și nu se poate 

scoate la licitație. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că o să rămână în pustie, dacă nu se vrea 

buna administrare. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Oțeleni 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Robert a spus că are un amendament: în organigramă, 

Compartimentul protecție civilă să fie scos din subordinea secretarului general și trecut în 

subordinea viceprimarului. Totodată, Compartmentul resurse umane să fie trecut în 

subordinea secretarului general. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că oricum el ține atribuțiile de resurse 

umane.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că are un amendament: propune ca la 

postul de consilier personal al primarului să fie schimbat nivelul de studii din superioare în 

medii. Poate găsește pe cineva care să-l mai ajute. 

Alte discuții nu au fost. 

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

de către domnul consilier local Benchea Robert. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

4”abțineri”.  
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Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BENCHEA ROBERT  CARP DĂNUȚ 

CEZAR IOSIF  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

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

de către domnul primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 3”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

BENCHEA ROBERT  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 11 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

2”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

BENCHEA ROBERT   

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 12 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 94 din 02.09.2019 privind includerea în 

inventarul domeniului privat al comunei Oțeleni a imobilului ”Teren iaz comunal III 

Oțeleni” și aprobarea concesionării acestuia  

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că aici se schimbă doar componența 

comisiilor de licitație. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că înaintează un amendament: în comisia 

de bază, în locul domnului consilier local Cezar Iosif să fie desemnat domnul consilier local 

Benchea Ioan. 

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

de către inițiatorul proiectului: 
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În urma votului exprimat au rezultat 10 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   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr. 12 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 9 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 IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 13 pe ordinea de zi: 

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

pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  l-a propus pe domnul consilier local Benchea Robert. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia l-a propus pe domnul consilier local 

Benchea Ioan. 

Alte propuneri nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea proprie 

pentru ca domnul consilier local Benchea Robert să fie ales președinte de ședință. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

4”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

BENCHEA ROBERT  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

CEZAR IOSIF  BENCHEA IOAN 
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DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare propunerea făcută de 

către doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia pentru ca domnul consilier local Benchea 

Ioan să fie ales președinte de ședință. 

În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

6”abțineri”.  

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

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 AGHIORGHIOAIE 

IONEL 

CARP DĂNUȚ  BARTIC DANIELA 

BENCHEA IOAN  BENCHEA ROBERT 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 

  CEZAR IOSIF 

  OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a supus spre aprobare punctul nr.13 pe ordinea 

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

4”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

BENCHEA ROBERT  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

CEZAR IOSIF  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 14 pe ordinea de zi: 

Probleme curente, întrebări 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a fost la București. Proiectul cu 

drumurile calamitate este în faza finală. S-a adjudecat un câșticător al licitației. Este firma 

CONEST din Iași. Urmează să se semneze contractul și să înceapă execuția. Sunt străzile 

bine-cunoscute in Oțeleni și Hândrești. Totodată este spre finalizarea licitației și căminul de la 

Hândrești. Sunt 8 ofertanți. Nu este adjudecat deocamdată. Se speră ca în maximum o lună de 

zile să fie un constructor și acolo. 

În ședință a venit domnul Ciobanu Georgel. Acesta a avut invitație din partea primarului 

pentru a participa la ședință. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că, în legătură cu grădinița de la 

Hândrești, ar fi de suplimentat niște sume, că a fost subevaluată conform standardelor de cost 

din 2017. Ar mai trebui vreo 2 miliarde. Ministerul Dezvoltării s-ar putea să dea suplimentar 

niște bănuți pentru investiția de acolo. Până anul trecut cam bugetele locale susțineau 

cofinanțarea. Ministerul Dezvoltării actual s-ar putea să crediteze investițile care au fost 

subevaluate datorită standardului de cost. S-ar putea să se dea drumul la un program 

guvernamental gen ”PNDL” pentru gaz. Se vor depune SF-urile peste tot unde este 

oportunitatea. Ar fi șanse din mai multe direcții cu  aducțiunea rețelei de gaz. Situațiile de 

lucrări și achizițiile se vor face de către UAT-uri iar plățile se vor face direct de către minister.  
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că roagă consilierii să-și folosească 

influențele pe care le au la Consiliul Județean pentru a prioritiza proiectul cu apa-canal în 

Oțeleni.  

Domnul consilier local Benchea Ioan i-a spus secretarului că domnul Moroșanu Mihai, din 

Oțeleni, a depus o cerere pentru concesionarea unui teren, de mai mult timp și nu a primit 

niciun răspuns. 

Domnul secretar general Benchea Robert  a spus că i se va răspunde.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a avut proleme cu pășunea Bahnă. Toți 

vor să folosească pășunea aceea fără să plătească.  

Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar dacă a primit răspuns la adresa 

de la Instituția Prefectului cu privire la comisiile de specialitate ale consiliului. 

Domnul secretar general Benchea Robert  a spus că a pimit. Este o adresă în atenția 

primarului și nu a fost înaintată consiliului local. De aceea, nici nu a fost pusă pe ordinea de zi 

a consiliului. Dacă domnul primar vrea, poate să-i pună la dispoziție.  S-a solicitat avizul de 

legalitate. Ei au făcut recomandarea ca să se respecte numărul impar de membri la comisia de 

cultură. Dar nu au atacat în contencios acea hotărâre. Ea este legală. Au făcut doar o 

recomandare. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că un consilier dacă face parte din mai multe 

comisii are drept de vot. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că nu se poate așa ceva! Așa participă toți 

consilierii în toate comisiile! 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu poate funcționa o comisie cu număr par. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că e treaba legiuitorului. Dacă legiuitorul 

făcea legea bine, acum erau în consiliu 13 consilieri, nu 12. 

Domnul consilier locl Carp Dănuț  a spus că la terenul de fotbal de la școală s-au deteriorat 

plasele, atât cea de deasupra cât și lateralele și porțile. Trebuie numaidecât înlocuite. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-au achiziționat deja. Doar trebuie 

montate. 

Domnul Ciobanu Georgel a recitat o urătură pentru consilieri. După aceasta a ținut să prezinte 

prezentat consilierilor situația juridică a unor terenuri care aparțin familiei sale. 

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 

Secretar general, 

Benchea Robert 


