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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. 5216 din 22.07.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 22.07.2020 ora 08.00,  în cadrul ședinței extraordinare convocată de 

îndată 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 L. Robert, se 

află în concediul de odihnă și este înlocuit de către 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. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI PREZENT 

2. IFTIME ALIDA  ELENA ABSENT 

3. DIEAC ADRIAN PREZENT 

4. JITARU IONEL PREZENT 

5. CEZAR IOSIF PREZENT 

6. BENCHEA ROBERT PREZENT 

7. URSACHE IONELA PREZENT 

8. BENCHEA IOAN PREZENT 

9. JITARU IOAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 10 din 12 consilieri locali în funcție. Absentează următorii 

consilieri locali: IFTIME ALIDA  ELENA și MOROȘANU ANCA FELICIA. 

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) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 129 

din 21 iulie 2020. 

Şedinţa este publică. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire 

proiectului ordinii de zi:  

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocm

it 

Comisia de 

specialitate căreia i s-

a transmis proiectul 

spre avizare 

1. Proiect de Hotărâre privind trecerea în 

domeniul public al Comunei Oțeleni a 

bunurilor aferente infrastructurii tehnico-

edilitare aparținând sistemului de alimentare 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 
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cu apă din localitatea Hândrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași și de revocare a 

Hotărârii nr. 66 din 14.07.2020 

Felician Mihai domeniului public şi 

privat, agricultură 

2. Proiect de Hotărâre privind punerea la 

dispoziția operatorului regional 

S.C.APAVITAL S.A. a bunurilor aferente 

infrastructurii tehnico-edilitare aparținând 

sistemului de alimentare cu apă din 

localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, 

județul Iași, în vederea operării, 

administrării și exploatării în baza 

Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 48/14.07.2009 și de abrogare 

a Hotărârii nr. 68 din 21.07.2020 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură 

Domnul viceprimar cu atribuții de 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 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

BENCHEA IOAN   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

zi: 

Proiect de Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Comunei Oțeleni a bunurilor 

aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă din 

localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași și de revocare a Hotărârii nr. 66 din 

14.07.2020 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 1 de 

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 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   



Pagina 3 din 3 
 

BENCHEA IOAN   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

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

zi: 

Proiect de Hotărâre privind punerea la dispoziția operatorului regional S.C.APAVITAL 

S.A. a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de 

alimentare cu apă din localitatea Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, în vederea 

operării, administrării și exploatării în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009 și de abrogare a Hotărârii 

nr. 68 din 21.07.2020 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că au fost 

niște neconcordanțe în lista de inventar cu valoarea din prima hotărâre. Toate aceste 

informații au fost primite pe rând, au fost verificate de către ARSACIS. După adoptarea 

hotărârii din ziua precedentă specialiștii au revenit și au spus că trebuie modificată. Pentru a 

nu se amâna încă o zi, având în vedere recepția din data de 22 iulie,  a procedat la convocarea 

de îndată a consiliului local. Caracterul urgent al ședinței este dat de fatul că pe Hândrești este 

nevoie de apă, sunt foarte multe fântâni seci, oamenii se plâng că au nevoie de apă, de aceea 

vrea să fie cât mai repede funcțională instalația de apă. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. Robert  a supus spre aprobare punctul nr. 2 de 

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 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

JITARU IOAN   

CARP IOAN   

URSACHE  IOSIF   

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a menționat că se abține pentru faptul că nu a fost în 

ziua anterioară la ședință. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință, Benchea I. 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, ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BENCHEA I. ROBERT 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 
 


