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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. 1551 din 22.02.2021 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 22.02.2021 ora 14.00, 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 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. 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  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. 37 din 16 februarie 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 ordinară din data de 21.01.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

04.02.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3. Proiect de hotărâre privind revizuirea, 

modificarea și actualizarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, 

de organizare şi 
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48/2009 prin Actul Adițional nr. 41 

 

 

 

 

dezvoltare urbanistică, 

apărarea ordinii 

publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor 

4. Proiect de hotărâre privind 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 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractarii si/sau garantarii unei 

finantari rambursabileinterne/externe in 

valoare de 2.353.845 lei*) 

 

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 aprobarea 

refinanțării datoriei publice locale 

obținută în urma încheierii contractului 

de credit pentru investiții cu Banca 

Comercială Română S.A. 

 

 

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 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii nr. 9 din 4 februarie 2021 

privind aprobarea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului propriu 

al U.A.T.Comuna 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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

inventarului domeniului privat al 

comunei Oțeleni 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, impozite şi 

taxe locale, buget local, 

muncă și comerț, 

administrarea 

domeniului public şi 
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privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și 

agricultură 

9. 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 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

obiectivului de investiții și a indicatorilor 

economici ai investiției „Construire garaj 

pentru autospecială de pompieri și 

buldoexcavator, drum de acces, gard 

împrejmuire și platformă betonată la 

Primăria comunei 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 

11. Probleme curente, întrebări   

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai 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 

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 Benchea Robert a cerut primarului să prezinte consiliului  

dacă sunt invitați. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că invitat este domnul Petruț Bartic. 

Propune să i se asculte acestuia doleanța la începutul ședinței.  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare consiliului 

propunerea ca domnul Bartic să își prezinte problema  la începutul ședinței. 
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S-a aprobat în unanimitate. 

Domnul Bartic Petru a luat cuvântul și a spus că a avut un incident în incinta primăriei cu 

viceprimarul Benchea I. Robert. A spus că a fost agresat.    

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus consilierilor că domnul Bartic Petru a fost 

într-o zi la primărie și a depus o cerere, ca să vină comisia locală de fond funciar să-i măsoare 

un teren. Dintr-o eroare, a luat unele documente de pe birou de la agentul agrcol. Domnul 

Așefanei Constantin, consilierul fond funciar, i-a adus la cunoștință viceprimarului că i s-au 

luat niște documente de pe birou. S-a ajuns la poliție. Domnul Bartic Petru a făcut scandal  

atunci și a primit amendă de la poliție. Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus 

consilierilor că nu este de competența lui ca să rezolve problema domnului Bartic. Cu situația 

juridică a terenurilor domnului Bartic Petru se poate rezolva, dar trebuie rectificat un titlu de 

proprietate și trebuie să fie și puțină bunăvoință din partea domnului Bartic Petru. 

Alte discuții nu au fost.  

Domnul Bartic Petru a părăsit sala de ședințe. 

Ședința a continuat. 

Domnul consilier local Dieac Adrian  a spus că nu va participa la vot la punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi. Are un interes patrimonial.  

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

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 21.01.2021 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus spre aprobare punctul nr. 1 de 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  DAMIAN IOAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 04.02.2021 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 2 de 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  OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

BARTIC DANIELA   
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BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul 

Adițional nr. 41 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan l-a întrebat pe secretar de ce tot îi chnuie cu proiectele 

acestea. 

Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că în ianuare s-a aprobat un proiect de 

hotărâre ARSACIS cu actul adițional nr. 41. S-a emis hotărâre. Pe 5 februarie s-a primit o 

adresă de la ARSACIS prin care s-a solicitat aprobarea din nou în formă modificată a actului 

adițional nr. 41 și a contractului de delegare a gestiunii, întrucât au intervenit niște modificări 

în urma unei hotărâri judecătorești a Curții de Apel. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că propune aprobarea; poate se dă drumul 

la POIM-ul apă-canal și pe Oțeleni.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că nu a fost niciodată împotrivă. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că dacă nici anul acesta nu se face nimic cu 

ARSACIS, propune ieșirea din asociație.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-a cotizat, s-au implicat și dacă nu se 

face nimic va trebui să se iasă din asociație. 

Alte dscuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 3 de 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   
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Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind 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 Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 4 de 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 Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei finantari 

rambursabile interne/externe in valoare de 2.353.845 lei*) 

Comisia economică a comuncat aviz favorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este o refinanțare pe același credit. În 

urma refinanțării se va face o economie de 360.728 lei (trei miliarde șase sute de milioane lei 

vechi).  A avut discuții cu CEC BANK, iar oferta este pentru luna februarie. Dacă este 

aprobarea, se va proceda la semnarea contractului. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că proiectul de hotărâre în dezbatere 

nu este refinanțarea ci aprobarea unui credit în valoare de 2.353.845 lei. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că tradus înseamnă o refinanțare pe 

același proiect. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrabat dacă sunt banii aceștia, la câți 

salariați sunt. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-a făcut un calcul. Se face și 

economie. Prognoza este dată de Ministerul de Finanțe pentru acești ani de contractare. 

Bugetul are la bază cotele defalcate de la bugetul de stat. Există acoperire. Nu este un alt 

credit. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că dacă se vrea economie, să se treacă la 

economie! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că oricum trebuie să se plătească 

ceea ce a fost făcut. A avut o discuție cu domnul primar în legătură cu ce s-a făcut. S-a făcut 

împrumutul, acum banii trebuie dați. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-au plătit 3-4 rate. 
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că problema este că se face 

împrumut pe spatele cetățenilor. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu este adevărat, este o iluzie. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că acest asfalt are doi ani de când a fost turnat. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 5 de pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”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 ADRIAN  DAMIAN IOAN 

CEZAR IOSIF  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea refinanțării datoriei publice locale obținută în urma 

încheierii contractului de credit pentru investiții cu Banca Comercială Română S.A. 

Comisia economică a comuncat aviz pentru adoptare. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”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 ADRIAN  DAMIAN IOAN 

CEZAR IOSIF  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 7 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 9 din 4 februarie 2021 privind 

aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni  

Comisia juridică a comunicat aviz pentru adoptare. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat ce a fost greșit la hotărârea cu 

salariile. 

Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că a fost o eroare materială în partea 

finală a tabelului, la asistenții personali, unde la gradația 0 erau prevăzute niveluri sub salariul 
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minim pe economie. Legea interzice acordarea salariului sub minimul pe economie. Aceasta 

este singura modificare. A fost făcut atunci în grabă, într-o ședință extraordinară, convocată 

de îndată. 

Alte discuții nu au fost.  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 7 de pe 

ordinea 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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Dieac Adrian  nu a participat la vot. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 8 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Oțeleni 

Comisia economică a comunicat aviz pentru adoptare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este o actualizare cu ce s-a mai 

identificat.  

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 8 de 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 Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 9 de pe ordinea de 

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

Complexului zootehnic Hândrești 

Comisia economică a comunicat aviz pentru adoptare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este hala la care a renunțat AGRO 

IULIA. La ședința trecută s-a luat act de încetarea contractului. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat ce alte clădiri sunt 

închiriate/concesionate la Complex. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt închiriate două silozuri (către 

AGROIULIA) și clădirile C6 și C2. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat cine se ocupă de avuția publică, de 

inventare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu este un responsabil, dar se 

intanționează. Cam viceprimarul ar trebui să se ocupe de inventarul privat al comunei. Așa e 

și la alte comune. Tot ce a fost găsit s-a introdus în inventarul primăriei. 

Domnul consilier local Benchea I.Robert a spus că pentru a prelua viceprimarul, trebuie să i 

se asigure și un punct de pază acolo. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt persoane interesate să 

concesioneze clădiri la Complex.  

Domnul consilier local Benchea Ioan a văzut și dânsul din treacăt cum au dispărut de la 

Complex tocuri, geamuri, uși. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că va face sesizare la poliție, au dispărut 

două uși metalice. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus ca să meargă la domnișoara polițistă! 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 9 de 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 Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 10 de pe ordinea 

de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții și a indicatorilor economici 

ai investiției „Construire garaj pentru autospecială de pompieri și buldoexcavator, drum de 

acces, gard împrejmuire și platformă betonată la Primăria comunei Oțeleni” 

Comisia economic a comunicat aviz pentru adoptare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că mașina de pompieri va trebui pusă la 

adăpost pe perioada sezonului rece. Va trebui construit un garaj încălzit pe timp de iarnă.  
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Domnul consilier local Cezar Iosif a spus că ar trebui luată în calcul varianta asfaltării curții 

din spatele primăriei. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că va lua în calcul și această propunere. 

La școală a ieșit bine asfaltarea curții. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că este o singură ofertă. Nu trebuiau 

să fie minimum trei? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că proiectul nu este în faza de achiziție. 

Este doar un deviz general. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că a făcut un calcul și prețurile din 

deviz sunt supraestimate. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că există varianta regândirii și construirii 

în regie proprie, cu resursele de care dispun. Dar trebuie analizat și în funcție de buget. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că ar trebui pus un specialist sau un inginer 

constructor ca să facă un astfel de deviz. Acolo sunt contabili, specialiști. Sunt chestiuni care 

țin și de securitatea muncii! La regie proprie pot apărea accidente de muncă. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar trebui făcute aceste lucrări cu resursele 

de care se dispune. 

Domnul consilier local Benchea I. Robert a spus că el a vrut să facă, ca viceprimar, dar 

subordonații nu ascultă de el, nu se subordonează.  

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 10 de 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 Benchea Robert  a dat citire punctului nr. 11 de pe ordinea 

de zi: 

Probleme curente, întrebări 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat ce s-a întâmplat cu domnul 

Constantin Romel. Dacă s-a făcut sesizare, dacă s-au luat măsurile care trebuiau luate. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că domnul Constantin Romel este în 

concediu medical și că a avut un accident de muncă. Dânsul nu știe, că era plecat în concediu 

atunci și a intervenit doar ca să aibă grija lui. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat ce se va întâmpla ce acum cu el, 

că a înțeles că starea lui este destul de gravă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu este destul de gravă. Este venit 

acasă. A fost depistat și pozitiv cu Covid. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat ce scrie în fișa postului dânsului? 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că are protecția muncii făcută. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat că, dacă a fost accident de 

muncă, ce a fost, a căzut de pe primărie? A spus că poate știe domnul viceprimar mai multe, 

că dânsul era atunci la primărie. Piciorul unui om este și viitorul unui om! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că are informații conform cărora 

medicul care l-a operat pe domnul Constantin Romel ar fi în relații apropiate cu domnul 

primar Gherăescu Felician Mihai. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a intervenit și a folosit-o. El intervine 

și pentru străini. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat în ce condiții se poate întoarce 

domnul Constantin Romel la muncă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că în urma accidentului osul nu i-a fost 

afectat. Ligamentele au fost secționate. A căzut cu genunchiul în drujbă, știe toată lumea ce s-

a întâmplat! El a lucrat și beat altădată, cu drujba. Dar dacă a fost ghinionul.. Nimeni nu i-a 

făcut rău cu intenție! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că în fișa postului scrie altceva. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă s-ar limita doar la fișa postului 

atunci ce s-ar mai face? 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că domnul Constantin Romel e guard. Ce 

să-i mai dea de muncă? Propune ca pentru angajații actuali din primărie să se scoată 

canapelele în fața primăriei și să îi așeze pe posturi pe fiecare și să-i vadă toată lumea, ca nu 

au altceva de făcut în primărie!  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că nu ar fi prima dată când ar     

face-o! 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că de stat degeaba nu sunt posturi în 

primărie! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că este ITM. Felul în care vorbește o 

persoana spune multe despre cum  aceasta este tratată. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că domnul Constantin Romel a fost 

instruit, prin protecția muncii pe care o are făcută, inclusiv să taie cu drujba! 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că la pășunea Bahnă ar trebui pusă o garanție de 

participare mai mare pentru cei care licitează. Cei care câștigă să nu li se înapoieze garanția de 

participare până ce nu semnează contractul. 

Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că nu este pe ordinea de zi acest 

proiect. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că ar trebui inițiat un proiect de modificare a 

hotărârii respective. 

Domnul secretar general Benchea L. Robert a spus că se pot face amendamente atunci 

când un proiect de hotărâre este supus  dezbaterii consiliului local. Este o hotărâre pentru 

închiriere din 2020 și încă nu s-a scos la licitație acel teren. Dacă se vrea reevaluarea acelei 

hotărâri, se poate modifica într-o ședință de consiliu. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a propus să se facă demersuri să se introducă comuna 

într-o zonă defavorizată. Ar beneficia de un punctaj. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că Oțeleni-ul și-așa este într-o zonă 

defavorizată! Doar prin hotărâre de guvern se stabilesc zonele defavorizate. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a propus să se facă demersuri, că nu vine guvernul la 

noi! 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar vrea să știe termenele contractelor de 

concesiune/închriere.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că toate contractele sunt publice. Unele 

au fost concesionate pe 49 de ani, altele pe 25 de ani. După finalizarea proiectului de 
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cadastrare sistematică, cei care dețin terenuri în proprietatea comunei ar trebui să fie obligați 

să plătească o taxă. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a întrebat dacă se mai poate face ceva pe Buhnata. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu. Sunt expirate toate termenele. Nu 

mai sunt nici cele mai mici șanse. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că islazul de la Hândrești, pe stânga, în direcția 

de mers spre Târgu Frumos, a intrat la apă! Colțul de vizavi de stână nu era arat. Acum este 

arat. Ce suprafață  are Parohia Ortodoxă de la Hândești pentru cimitir? An de an, toamna la 

arat, tot s-au băgat. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a găsit un proprietar cu acte în zonă și 

că are terenul arat. Nu știe cât are preotul în acea zonă, dacă are documente și cum îl ține și 

nu-l interesează asta. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că an de an, toamna la arat, tot s-au băgat în 

acea suprafață de teren. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că pășunea Bahnă este intabulată.  

Terenul pe care îl ține preotul nu este măsurat și nici intabulat. Când s-au împărțit terenurile, 

cu mulți ani în urmă, s-au dat loturi de câte 10 ari. Acum majoritatea celor de acolo au câte 15 

ari!  

Domnul consilier local Damian Ioan a spus că acolo era devălmășia satului. Nu trebuia să 

vină Primăria și să facă acte acolo pe acel teren! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că juridic nu există noțiunea de ”moșia 

satului”. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că trebuie să fie proprietar cineva pe acel teren. 

Domnul consilier local Cezar Adrian a întrebat dacă se mai poate face vreo echipă de 

fotbal, să se sprijine activitățile sportive. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că există Asociația Sportivă, au fost niște 

datorii, a mai plătit dânsul din ele. Tereul de fotbal e în inventarul public al comunei Oțeleni. 

Anul trecut s-a făcut un canal pentru scurgerea apelor. Cine vrea să joace pe terenul acela, o 

poate face. De sprijinit o echipă de fotbal este destul de greu.  

Domnul consilier local Cezar Adrian a cerut ca să se toaleteze copacii și să se amenajeze 

puțin parcul de la Monumentul eroilor din centru. Vin tineri noaptea și comit obscenități. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că o perioadă nu se mai pot folosi drujbele.. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea 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, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm responsabilitatea 

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BENCHEA I. ROBERT 

 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


