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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. 4369 din 21.05.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 21.05.2021 ora 08.00 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, domnul Benchea L. Robert, i-a 

încetat raportul de seviciu, prin acordul părților atribuțiile acestuia fiind delegate inspector 
Dieac Carmena, ofițer stare civilă în cadrul aparatuui 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 ABSENT 

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 11 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Absentează 

următorul consilier local BENCHEA ROBERT.  
Președintele de ședință, domnul Benchea I. Robert absentează.  
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. 120 din 18 mai 
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. Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii nr. 90 din 23 

octombrie 2020 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 
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precum și a cheltuielilor aferente 

proiectului „Achizitie de tablete scolare 

si alte echipamente necesare 

desfasurarii activitatii didactice on-

line in comuna Oteleni, judetul Iasi” 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea 

Hotărârii de Consiliului Local Oțeleni 

nr. 21 din 31.03.2021 privind 

aprobarea organigramei și a statutului 

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 

 

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că propune suplimentarea ordinii de zi 
cu:  
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4348 din 21.05.2021 privind alegerea președintelui de 

ședință pentru ședința consiliului local din data de 21.05.2021. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că acesta va fi primul proiect de pe 
ordinea de zi urmat de Proiect de hotărâre nr. 4248 privind modificarea Hotărârii nr. 90 din 

23 octombrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a 

cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare 
desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Oteleni, judetul Iasi” și al treilea Proiect 
de hotărâre nr.3485 din 23.04.2021 privind revocarea Hotărârii de Consiliului Local Oțeleni 
nr. 21 din 31.03.2021 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Oțeleni. 
Inspectorul cu atribuții de secretar general, Dieac Carmena a supus spre aprobare 

suplimentarea ordinii de zi cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 4348 din 21.05.2021 

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința consiliului local din data de 

21.05.2021. 

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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 
  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 
  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus să se facă propuneri pentru președintele 
de ședință. 
Domnul consilier local, Damian Ioan a propus Dieac Adrian.
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Domnul consilier local, Benchea Ioan a propus pe domnul consilier local Dieac Adrian ca 

președinte de ședință.  
S-a supus la vot propunerea domnilor consilieri locali.  
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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 
  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 
  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai la invitat pe domnul consilier local Dieac 
Adrian să preia conducerea ședinței de consiliu ca președinte de ședință.  
Domnul  președinte de ședință, Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 90 din 23 octombrie 2020 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-

line in comuna Oteleni, judetul Iași”. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul  președinte de ședință, Dieac Adrian a întrebat daca sunt discuții? 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus Primăria a achiziționat tabletele și celelalte 

tablete venite de la inspectorat?  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a răspuns acelea au au fost primite de la 

Inspectorat, am întrebat consultantul care mi-a scris proiectul celelalte trebuie făcută o adresă 

la inspectorat ori le returnăm inspectoratului să nu fie dublă finanțare, noi prin solicitare de 

finanțare avem acoperire totală entru toți copiii din comună. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus am sesizat că fața de octombrie 2020 crește 

valoarea proiectului nu? 

 Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a răspuns crește valoarea datorită faptului 

finanțatortul a pus în clarificare că mai vor nu știu ce caracteristici la tablete astea, au specific 

un soft ceva și au trebuit să vină cu o adaugare valoare. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus mai am  întrebare dacă vreți să îmi răspunde-ți 

dacă nu, nu. Vă spune ceva numele ăsta de Iulia Ungureanu? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a răspuns Iulia Ungureanu este consultantul 

nostru care se ocupă de proiect. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus Vă mulțumesc! 

Domnul  președinte de ședință, Dieac Adrian a întrebat dacă mai sunt întrebări? 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat Domana Directoare cum o să facă 

cu tabletele o sa dea la fiecare?  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a răspuns tabletele acestea sunt proprietatea 

comunei, când le vom achiziționa, prin consiliul local, le vom da cu titlu gratuit spre folosință 
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școlii, școala le va administra și v-a răspunde de ele, cred că cam așa o să funcționeze din ce 

m-am interesat, dar nu sunt numai tablete de exemplu ceva calculatoare, laptopuri pentru 

profesori, sunt mai multe în proiect, nu sunt numai tablete, din ceea ce știu eu. 

 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat Dacă tot se achiziționează și se 

face proiectul acesta, să ajungă la fiecare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus că o să ajungă. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus Nu cum s-a întâmplat în toamnă s-a 

facut campanie electorală, sau altceva, sau favorizat anumite persoane a ajuns, la cele care 

aveau nevoie nu li s- a dat. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vom monitoriza avem calitate, vom face și 

o comisie din partea consiliului local dacă doriți, putem stabili o comisie. 

Domnul consilier local Cezar Adrian a spus nu ar fi rău, pentru a nu fi suspiciuni. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vom stabili o comisie din cadrul 

consiliului local . 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus este normal ca fiecare să primirească. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus nu facem campanie din ele. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus a spus sigur că da. Mai sunt întrebări? 

Domnul consilier local Dieac Adrian a spus din câte știu eu sunt trecuți toți copiii din școală 

de la clasa de la clasa pregătitoare până la cei de clasa a VIII- a, incusiv materialele audio – 

video, de înregistrare și transmitere cu camere video, microfon echipamente care au fost cerute 

de către comisia respectivă atunci când s-au cerut bani de la Uniunea Europeană pentru 

proiectul acesta. 

Domnul  președinte de ședință, Dieac Adrian a spus Supunem spre aprobare. 

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   

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. 3 pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliului Local Oțeleni nr. 21 din 
31.03.2021 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Oțeleni. 
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul  președinte de ședință, Dieac Adrian a întrebat daca sunt discuții? 

Discuții nu au fost. 

Domnul  președinte de ședință, Dieac Adrian a supus la vot.  

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

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

CEZAR ADRIAN  DAMIAN IOAN 

CEZAR IOSIF  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

DIEAC ADRIAN  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

OPĂRIUC VASILE 
NICOLAE 

  

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus dacă mai sunt discuții vă stau la dispoziție. 

 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil la PROIECTULDE HOTĂRÂRE NR. 4348 din 

21.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința consiliului local din data 

de 21.05.2021. 
 

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, ne asumăm responsabilitatea 

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

DIEAC ADRIAN 
p.Secretar general,  

Dieac Carmena
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