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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.  
 

 

Nr. 5233 din 23.06.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 23.06.2021 ora 08.00 în cadrul ședinței ordinare 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 cu atribuții  delegate inspector 

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 ABSENT 

7. CEZAR IOSIF PREZENT 

8. DAMIAN IOAN PREZENT 

9. DIEAC ADRIAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA ABSENT 

11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE PREZENT 

12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

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

următorii consilieri locali MOROȘANU ANCA FELICIA și CEZAR ADRIAN . 
 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. 136 din 16.06.2021.  

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 31.05.2021 

p.Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

2. Proiect de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor aferente programului și a 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

juridice, de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi amenajarea 

teritoriului 
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contractelor/acordurilor cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative pentru anul școlar 2021 – 2022  

 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei 

de 50.000 lei cultelor religioase din Comuna 

Oțeleni, județul Iași 

 

 

 

 

 

 

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, Comisiei pentru 

activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi sportive şi 

agrement 

4. Proiect de hotărâre privind implementarea 

proiectului „Reabilitare termică și creșterea 

eficienței energetice la corpul C2 Școala 

Gimnazială Oțeleni, județul Iași” 

 

 
 

 

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. Raport anual al primarului privind starea 

economică, socială și de mediu a comunei 

Oțeleni 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

6. Decizia nr. 16/12.04.2021 emisă de către 

Camera de Conturi Iași 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

7 Probleme curente, întrebări   

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că propune suplimentarea ordinii de zi 

cu: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5137 din 18.06.2021 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al     Primarului comunei Oțeleni. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot suplimentarea ordinii de zi: 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2”abțineri”. 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA IOAN CARP DĂNUȚ 

BARTIC DANIELA TĂNASĂ MARIUS ONOREL DAMIAN IOAN 

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

BENCHEA ROBERT   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot întreaga ordine 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  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   
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DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

BENCHEA ROBERT   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

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 31.05.2021- inițiator pentru 

secretar general Dieac Carmena; 

Discuții nu au fost.   

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot: 

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   

CARP DĂNUȚ   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

BENCHEA ROBERT   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

zi:  
Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru 

anul școlar 2021 – 2022 – inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai 

Discuții nu au fost.   

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot: 

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  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

CEZAR IOSIF  CARP DĂNUȚ 

DIEAC ADRIAN  DAMIAN IOAN 

BENCHEA ROBERT   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

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

zi:  
Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 50.000 lei cultelor religioase din Comuna Oțeleni, 

județul Iași - inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Comisia pentru activități social - culturale a comunicat aviz favorabil. 

 Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus înainte de aprobare a bugetului local pentru 

anul 2021 eu am făcut un amendament la proiectul de hotărâre prin care am solicitat să se 

repartizeze suma de 50.000 lei pentru Biserica romano – catolică Oțeleni, bani folosiți pentru 

construcția unei capele mortuare, la cimitirul nou. Am indicat și sursa de finanțare fiind și 

obiectiv de investiție, am considerat că sunt necesari banii propuși, în prezent văd niște 

neînțelegeri în cadrul consilierilor, unii au propus ca să se acorde 30.000 lei pentru Biserica 

romano-catolică pentru capelă, 15.000 la Hândrești și diferența de 5.000 la Biserica Sfinții 

Voievozii din satul Oțeleni. Eu ași propune să da-ți banii aceștea, domnule primar Bisericii 
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romano – catolice și iulie când reveniți cu rectificare de buget să repartizați niște sume mai 

consistente, după posibilități și la cele două Biserici, respectiv Bisericii din Hândrești 

Adormirea Maicii Domnului și Bisericii Sfinții Voievozii din satul Oțeleni. Dacă nu sunteți 

deacord cu propunerile mele atunci mergem pe varianta măcar 30.000 lei să îi repartizați 

Bisericii Romano- catolice, având în vedere că are în construcție capela mortuară, amplasată în 

incinta Cimitirului nou Oțeleni.  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus aveți un amendament? 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus Nu. Împărțirea a fost stabilită în comisii 30.000 

lei, 15.000 lei și 5.000 lei. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus  nu se face cu amendament în timpul 

ședinței? 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus rămâne la atitudinea noastră. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus Eu sunt de acceași părere, nu știm ce bani 

vor mai fi, ar fi corect să împărțim la fiecare parohie, fiecare parohie are nevoie de ei, chiar 

dacă biserica Oțeleni, Parohia Oțeleni, au în construcție capela în lucru acum, toate lucrurile se 

vor face cu calm, eu zic ca fiecare parohie să primească câte ceva din suma aceasta, dacă vom 

face rectificare lafel procentual să îi împărțim. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus Eu în continuare merg pe ideea și în continuare 

as vrea să depun acest amendament pe care l-am discutat și pe comisie, având în vedere că la 

Biserica ortodoxă din Oțeleni când a fost nevoie de constructia sau de repararea casei parohiale 

sumă solicitată încă noi am suplimentat-o mai mult față de cât a fost solicitată pentru a se 

termina construcția și ne având la momentul respectiv alte solicitări din partea bisericilor 

ortodoxe de la Hândrești și catolice de la Oțeleni, am repartizat toată suma către Oțeleni, astăzi 

pentru că este o altă speță referitoare la construcția care este deja și de la faptul că am înțeles că 

dacă o luăm procentual sigur la Biserica Ortodoxă de la Oțeleni e mai puțin de 50 am zis că la 

biserica de la Hândrești nu am dat niciodată în sensul că părintele nu a venit cu proiectul în 

consiliul local să ni-l prezinte, de acceea propun ca amendamentul  la proiectul de hotărâre 

30.000 la Biserica romano - carolică, 15.000 la Biserica din Hândrești „Adormirea Maicii 

Domnului” și 5000 la Biserica Sfinții Voievozi. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot amendamentul domnului 

Dieac Adrian: 

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  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

CEZAR IOSIF  CARP DĂNUȚ 

DIEAC ADRIAN  DAMIAN IOAN 

BENCHEA ROBERT   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot întreg proiectul cu 

amendament: 

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

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

CEZAR IOSIF  CARP DĂNUȚ 

DIEAC ADRIAN  DAMIAN IOAN 

BENCHEA ROBERT  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de 

zi:  

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Reabilitare termică și creșterea 

eficienței energetice la corpul C2 Școala Gimnazială Oțeleni, județul Iași” inițiator primar 

Gherăescu Felician – Mihai 
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Comisia economică a comunicat aviz de respingere. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus având în vedere că este același proiect de 

hotărâre, care a mai fost pus o dată pe ordinea de zi, nu s-a schimbat nici macar o virgulă, nu 

are rost să facem alt aviz, avizul este același nefavorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus Eu am invitat pe domnul proiectant 

arhitect Bogdan Scânteie și domnul consultant Andrei Tabarcea, pentru a prezenta mai pe larg 

proiectul, având în vedere că nici eu nu am fost prea bine informat, nu am știut să vă dau prea 

multe informații la sedința de data trecută, îl rog pe domnul Bogdan Scânteie să prezinte 

bugetul general, de ce s-a ajuns la sumele alea, la cofinanțare, la neeligibile unde practic noi ce 

s-a discutat la sedința de data trecută ar urma de la bugetul comunei Oțeleni și noi nu am putea 

susține un asemenea proiect. 

Domnul Andrei Tabarcea a spus să vă fac o mică introducere înainte să intre  Bogdan cu 

detaliile financiare. Să vă explic întâi contextul în care ne aflăm ca și finanțări europene pentru 

autoritățile publice locale. Știți foarte bine că în anul 2020 ar fi trebuit să înceapă un nou 

exercițiu dar din păcate suntem în anul 2021 finanțările sunt foarte puține pentru autoritățile 

publice locale, în esență ce avem disponibil acum și ce se poate face pe fonduri nerambursabile 

este acest program gestionat de Agenția Fondului de Mediu de Ministerul Mediului și drumul 

de exploatație agricolă. Cam astea sunt singurile cofinanțări pentru autoritățile publice locale 

anul acesta. Punctul meu de vedere e că până la anul cel puțin în vara nu vor exista alte 

finanțări disponibile. În contextul acesta, nu prea sunt alte variante de dezvoltare pentru 

autoritățile locale decât prin aceste două programe. Ghidul de finanțare a fost lansat de anul 

trecut aici a fost deja făcută o prelungire pentru program pentru că nu s-a facut asta în termen, 

el vizează în principal partea de reabilitate termică, cheltuieli eligibile care pot fi susținute prin 

programul de reabilitare termică aici vorbim de partea de izolație, partea de instalații, partea de 

acoperiș și tot ce ține de această izolați, restul lucrărilor orice se face intervenție se cheamă 

pentru ei se ceamă cheltuieli neeligibile și aici o să-l las pe Bogdan să vă explice. 

Domnul Bogdan Scânteie a spus Situația existentă la momentul de față a școlii la cele două 

corpuri de școală, la proiectul acesta ne referim la unul singur, iar situația lor la momentul 

acesta este una destul de tristă în sensul că școliile nu au aviz de securitate la incendiu ori 

înainte de a ne apuca să verificăm partea termică a acestei clădiri, ar trebui să rezolvăm 

problema în principal. În altă parte sumele pe care le vedeți pe utilități la capitolul II sunt 

generate și de faptul că reabilitările termice sunt în contradicție cu prevederile din punctul de 

vedere normativ și nu se poate obține avize la securitate de incendiu în varianta actuală ca atare 

a trebuit să mutăm locul centralei termice să îl mutăm în altă parte, astfel ambele corpuri sa 

poată la un momendat să obțină aviz la securitatea de incendiu. De asemenea pentru 

conformarea cu normele DSP, cheltuielile neeligibile a trebuit să facem mici 

recompartimentari pe clădiri și schimbarea în totalitate a șarpantei este deasemenea o 

eventuală, care este obligatoriu necesară și o parte din această cheltuială devine și ea 

neeligibilă. Pe de altă parte cea mai mare procent din cheltuielile neeligibile sunt reprezentate 

de către valoarea prețurilor. Conform legislației, O.U.G. 907/2016 care relatează obiectivul 

cadru al documentațiilor de tipul acesta, noi suntem obligații să punem fiecărei investiții 

existente un procent de 20% cheltuieli neeligibile. Aceste cheltuieli neeligibile vor fi atacate 

sau trase din investiție doar în situația în care vor fi necesare dar noi suntem obligați să le 

punem în deviz, practic din toată suma pe care o aveți din buget aproape 500 de mii lei sunt 

cheltuieli cu titlul de cheltuili diverse și neprevăzute. Ele nu au referință în cantități în 

momentul de față sunt doar din cele alocate procentual în deviz care vor fi trase doar la nevoie. 

Domnul Andrei Tabarcea a spus cel mai porbabil nu se vor utiliza, nu vor fi necesari de ele 

sau v-a fi dar foarte puțin în cazul unor diverse și neprevăzute. 

Domnul Bogdan Scânteie a spus oricum, în primă fază nu se ofertează la început este o sumă 

care rămâne la dispoziția autorității în principiu dacă nu, autoritate nu consideră că trebuie să 

dea aceaste cheltuieli nu vor fi atacate, deci întreaga sumă de la cheltuielile neeligibile, sunt 20 

% din procent sunt din totalul valorii de investiție de aceea este valoarea atât de mare. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vă mulțumim. Dacă mai este cineva? 
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Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus eu aș avea o mică întrebare. Dacă ați făcut un 

procent să vedeți cât trebuie să cofinanțăm noi de la primărie și cât vine de la fondul de 

investiție? Și dacă ați mai găsit vreo primărie care să plăteasă suma aceasta imensă din bugetul 

propriu? 

Domnul Andrei Tabarcea a spus în general să știții că noi avem vreo 10 proiecte pe această 

pregătire în momentul de față. În general să știții că raportul dintre finanțare pe care se va primi 

și finațarea proprie ei este cam aceeași procentual se menține aceeași, cam jumi – juma s-a 

ajuns. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus la nivelul primăriei noastre procentul de jumi- 

juma, adică noi jumătate și cei de la mediu jumătate este o sumă extrem de mare, 12 miliarde la 

o comuna cum suntem noi,ca să accesăm aceste fonduri. Parctic cred că este mai ușor să 

construim o școală nouă. 

Domnul Andrei Tabarcea a spus în condițiile care sunt și prețurile care sunt și cu cerințele 

actuale cel puțin pe reabilitare termică o sa fie complicat, pentru că pe altă parte cheltuielile 

eligibile din toate sunt obligatorii conform ghidului, deci clădirea va avea un aport de energie 

verde destul de consistentă deci în final obținem o clădire care v-a consuma mult mult mai 

puțin, deci din cei 12 mii mai bine de 500 vor fi cheltuiei la neprevăzute, nu sunt alocați 

cantitativ dar un procent obligatoriu, haideți să o luam mai exact... 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus în momentul în care se face o astfel de investiție 

în câți ani s-ar amortiza cheltuiala pe care noi ar trebui să o suportăm din partea consiliului 

local? 

Domnul Andrei Tabarcea a spus în cel puțin doi ani, adică nu va fi presiunea pe un an 

bugetar, asta vreau să spun cheltuielii. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus partea noastră de finanțare în câti ani am putea 

să o recuperăm? 

Domnul Andrei Tabarcea a spus dumneavoastră nu o să recuperați niciodată suma aceasta. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus investiția noastră acoperă minim 30 de ani cu tot 

combustibilul din toate școlile din Oțeleni, deci și pe cea din Oțeleni, Hândrești și grădinițile, 

pe 30 de ani doar din bugetul local, nu se poate pentru că este o sumă imensă, nu putem noi să 

ne băgăm într-o astfel de investiție, având în vedere că faza de energie vine de la alt minister, 

ia oricum va fi plătită pentru școlii din cadrul ministerului învățământului, deci nu are rost noi 

să băgăm niște bani acolo care trebuie alții să-i pună, pe minim 30 de ani, nu știu dacă se 

merită. 

Domnul Andrei Tabarcea a spus  la analiza cost beneficiu este foarte complicat nu cred că 

există nici măcar o școală, sau nici o investiție de tipul acesta, gradiniță școală la care să existe, 

pentru că genul acesta de școlii indiferent cum le faci, că noi că vechi investiția este în copiii și 

este foarte greu de coantificat, nu este o investiție în bani, în privat se poate gândi așa în 

principiu să zicem că bagi niște bani și îi scoatem în 30 de ani dar în realitate investim în viitor 

practic. 

Domnul consilier local, Dieac Adrian a spus peste 30 de ani cine îți garantează că școala va 

avea copiii? 

Domnul Andrei Tabarcea a spus bine asta este o altă discuție. Haideți să vă spun un pic  dacă 

m-ați întrebat să vă spun valorile că tot m-ați întrebat totalul general era undeva la 2.730.000 

din care de a minister vom trage aproape 1.500.000 că atât este eligibil pentru genul acesta de 

comună cofinanțarea este de 15,12% deci 267 de mii deci aștea sigur trebuie să –i punem, iar 

cheltuielile neeligibile de 963 de mii, dar așa cum a spus Bogdan aproape 450 de mii sunt 

diverse și neprevăzute. Deci acolo sunt vreo 600 de mii în total pe care urmează să –i puneți și 

luați 1 milion jumătate, 50% din valoarea  AFM. 

Domnul Bogdan Scânteie a spus  care în final vor fi repartizați pe 2 ani bugetari și  credem că 

impactul nu poate fi chiar așa mare, cel puțin doi ani. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  eu zic că, având în vedere că fondurii 

europene nu vor fi în următarea perioadă, din punctul meu de vedere eu m-aș risca la unul 

asemenea proiect să-l dăm înainte iar dacă dumneavoastră sunteți deacord, dacă nu. 
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Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus eu v-m spus și rândul trecut, îmi 

mențin poziția, în confruntările pe care le-am avut și cu vecinii mei acolo, nu vă m-ai repet, 

când trece și pe la noi asfaltul, atunci voi fi deschis la astfel de proiecte cu valori așa de mari 

din contribuția proprie a primăriei, totuși într-un final domnul zice că v-a fi probabil, cu 

siguranță acest probabil nu ne dă siguranța că valoarea toatală va fi 27 de miliarde din 12 

miliarde contribuția proprie a primăriei, deocamdată asta este discuția mea. Mai departe 

supunem sprea aprobare? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  cererea de finanțare până când? 

Domnul Andrei Tabarcea a spus  termenul este în momentul de față 5 iulie, deci 2 săptămâni, 

ele fiind acum în stadiu destul de avansat, avizele sunt ieșite în integritatea lor, inclusiv avizul 

DSP cu decizia nouă, toate sunt ieșite așteptăm decizia din momentul de față cu valorile, la o 

eventuală procedură valorile trebuie  modificate în mod evident când vor oferta pot să aibă 

ajustări, sau văzut în princpiu creșteri materiale noi lucrăm de anul trecut până acum și s-a 

văzut. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus să vă critic un pic doamna contabilă având în 

vedere referatul de aprobare inițiate de către viceprimarul cu atribuții de primar Gherăescu 

Felician – Mihai, privind repartizarea sumei de 50.000 lei la cultele religioase. 

Domnul Filip Anca Ionela a spus modificăm. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus când copiați aveți în calculator mai stergeți de 

acolo domnul nu mai este  interimar, o fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot: 

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

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

AGHIORGHIOAIE IONEL DIEAC ADRIAN BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

OPĂRIUC VASILE NICOLAE  CARP DĂNUȚ 

  DAMIAN IOAN 

  CEZAR IOSIF 

  BENCHEA ROBERT 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus eu propun să facem o mică pauză după să 

continuam noi ședința, am invitat preoții aici de față proiectul cu împărțirea sumelor nu a 

trecut, așadar dacă vreți să spuneți câte un cuvânt și să continuam noi ședința după cu decizia 

curții de conturi, să putem da noi drumul invitațiilor să plece. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus sigur că da. Dacă sunteți deacord cine 

este pentru oprirea ordinii de zi? Toți. Mulțumesc! 

Pauză. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de 

zi:  

Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Oțeleni- 

inițiator Gherăescu Felician – Mihai 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus Aici este vorba despre situația statistică, ce 

s-a întâmplat în comună, a fost pus și la mapă se poate și citi de unele poate sunt vinovat de 

unele nu, nu chiar sunt responsabil pentru toate, dar asta e, situația economico financiară la zi 

la Oțeleni, sunt colectate informațiile pe compartimentele. Daca aveți întrebari dumneavoastră 

și eu vă rasăpund punctual tot prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus Domnule primar de unde a rezultat excedentul 

asta, de pe 30.12.2020 bănuiesc 227584 lei în condițiile în care camera de conturi a stabit un 

excedent de 174 de mii lei? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus 174 de mii? 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus da. Nu aveți raportul, ia vedeți la pagina 11. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus 174 de mii este excedentul daca ne raportam fix la 

veniturile și cheltuielile din 2020, dar noi la 2019 am încheiat cu excedent de 153 de mii și 
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ceva ele se adună. Acela este strict pe an. Eu în fiecare an, utilizăm excedentul din anul anteior, 

excedentul din anul anterior... 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus  excedentul cumulat ce presupune? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus excedentul din 2019 + excedentul raportat strict la 2020, 

asta este 227 mi de lei, în anul 2020 veniturile realizate strict în an – cheltuielile realizate în 

anul 2020 sunt 74 de mii. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus  Păi vedeți că în tabelașul ală există sumele, 

deci planificate nu cu minius, minus , minus. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus da dar sumele planificate în 2020 este inclus și excedentul 

din 2019. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus aveți pe 2020 minus, minus pe cele 3 rubrici, și 

excedentul... 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus -154 de mii care este excedentul de anul trecut pentru că 

orice buget la început de an este deficitar, dacă utilizezi și excedentul din anul trecut, pentru că 

eu am venituri de o mie de lei de exemplu în anul 2021 cheltuieli eu îmi propun să cheltui 1100 

de lei pentru că o sută de lei sunt excedentul de anul trecut, dar eu în buget nu trec excedentul 

ci va fi întotdeauna suma cu minus, deficitul bugetului este excedentul din anul precedent. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus vă mulțumesc! O a doua întrebare pentru 

domnul primar Cum depistați dumneavoastră personalul de la compartimentul acesta de 

asistență socială că se deplasează la persoanele vâstnice care beneficiază de îngrijire? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus asistenți personali vorbiți? 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus da activitatea lor pe teren. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus ele sunt cu activitatea la zi. S-a semnalat 

ceva? Ați avut probleme? Că  nu au fost la cazurile sociale? 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus sunt. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus spuneți-mi un caz concret și acționăm. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus eu aș zice în felul următor, poate e o chestie 

anapoba ieșită sau propusă, dar pentru fiecare persoană, cât o să coste un caiețe din ală, 

înregistrat la secretariat și lasat la persoana, acolo se păstrează, în ziua de sau deplasat, la ora 

de, semnează, în urma lor se poate trece și verifica. Eu am o bătrână acolo Bulai Barnaveta, o 

fost de vreo două ori anul trecut , o pus-o de a semnat în vreo 7 locuri, nu știu. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus i s-a facut dosar pentru asistent personal 

domnul Benchea, deci ceea ce privește completarea dosarului pentru certificat de încadrare în 

grad de handicap, ele se duc în teren și ajută oamenii în sensul acesta, compartimentul de 

asistenta sociala are așa linie directă cu D.G.A.S. și toate dosarele le trimitem online acum de 

când cu pandemia. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus eu v-am sugerat modalitatea asta de control 

pentru că, ca fiecare om îmi scuz greșelile, nu am o problemă personală daca merg pe teren, își 

notează în carnețel, când le-ați verificat uite a fost în data de cu cei face acolo o îngrijeste, o 

spală, o pansează... 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus în cazul acesta ar trebui să cer activitatea  

și la asistenții personali, tot angajații primăriei sunt, ar trebui să merg la 30 de oamenii să cer 

raportul de activitate cu ce fac cât fac? 

Domnul consilier local, Dieac Adrian  a spus că au obligația să depună la 3 luni raportul,este 

un raport special. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus am semnalări din sat că unii sunt îngrijiții 

alții nu, dar na, fiecare cu necazul lui când e vorba de o persoană cu asistent social mai ales 

când direcția da dreptul mai ale la o persoana care nu-l merită. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus mai verificați, m-ai vedeți care nu împlinesc 

condițiile. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus noi ceea ce putem face ne implicăm.  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus mai are cineva de întrebat ceva? 

Domnul consilier Opăriuc Nicolae a părasit sedința. 
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Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de 

zi:  

Decizia nr. 16/12.04.2021 emisă de către Camera de Conturi Iași. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus o rog pe doamna contabilă să dea citire 

deciziei curții de conturi, unde decizia curge urmare a raportului o mare parte din ele se știu 

dar citiți doamna contabilă vă rog. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus Sunt câteva măsuri care trebuie să le realizăm până în 17 

decembrie, de fapt pentru toate măsurile dispuse de curtea de conturi termenul este de 

17.12.2021. Este un termen pe care eu personal vreau să mi-l asum și vreau să le aduc toate 

pentru că... de exemplu acum răspund la decizia din 2015 pentru că nu s-a facut nimic, este 

foarte greu să le vezi din urmă ce sa facut în condițiile în care nici nu eram în vremea aceea pe 

aici nu știu de unde să le iau, dar încetul încetul o să  le aducem la zi. Ceea mai mare parte a 

măsurilor se referă la inventariere și la aceea inventariere facuta cap coada cu detalierea pe 

domeniul public, pe domeniul privat, detaierea care sunt construcții, care sunt terenuri, terenuri 

extravilane, intravilane. Este o acțiune complexă și o acțiune care nu s-a facut în totalitate de 

multi ani, inventariere și totodata reevaluarea activelor, reevaluarea clădirilor, valorilor lor, la 

fel este o muncă titanică, pe care singură nu pot să o fac și nici domnu primar singur nu o poate 

face, avem nevoie de echipă, avem nevoie să colaborăm noi între noi în compartimente și 

compartimentele cu dumneavoastră. Pentru că sunteți de aici știți zona cunoașteți, ne puteți 

ajuta, că a fost un podeț nu mai este. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  vreau să completez aici sunt foarte multe 

neconcordanțe între drumuri și maidane, nu sunt inventariate muți pun stăpânire pe ele, alții te 

cheamă numai la intervenții, sunt probleme peste tot, de exemplu acu a venit o viitură pe 

pârâul de la Țigani și s-a înfundat podul de la Moroșanu, a luat-o apa prin grădine, toată 

mizeria de pe tot pârâul asta până în Voronic o strânge și o blochează acolo la iaz acolo se 

varsă se curață, pentu că este foarte ușor pentru cei care se învecinează cu părul să arunce 

acolo, normal că apa curață tot si undeva se opreste se înfunda, practic nici nu este părâul 

nostru noi nu îl avem în inventarul nostru, m-am trezit acum când am depus o cerere de 

finanțare la Compania Național de investiție că nici nu-l avem inventariat, va trebui măsurat 

inventariat și dat mai departe cu el. În aceeși măsură sunt  și alte obiective. Rețeaua stradală nu 

corespunde nicicum, va trebui inclusiv nomenclatorul stradal să-l ducem la îndeplinire, toate 

străzile cu denumire, numar, ca să le putem să – le dăm la evidența populației să apara pe 

buletine, cu adresa exactă. Sunt niște măsuri care trebiuie duse la îndeplinire dar să știți sunt 

unele lucruri care va trebui agajate cheltuieli separat și identificate sume în sensul asta, de 

exemplu masurătorile chetuielile topo tot ce trebuiesc aici trebuie plătite. De aceea eu nu unt 

atat de optimist cu împărțeala sumelor pentru culte, alte sume că sunt și nevoile comunității, 

nevoile primăiei care îndeplinite, nu știu daca le putem denumii nevoi sunt obligații. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus un alt aspect este inventarierea masei impozabile la fel de 

făcut curățenie în roluri, pentru că ne-am confruntat cu situații în careo persoană are 3 roluri, 

avem roluri fără C.N.P.-uri, avem roluri făcute pe constatare cumva la fața locului dar fără o 

comisie, am trecut pe stradă și am vazut că X mai are o casă și m-am decis să io impun că am 

văzut că are 60 m
2
 și că e din cărămidă și i-am impus-o, nu așa se fac, încet încet luăm fiecare 

rol îl comparăm cu ce există la registrul agricol, cu ce există ca și documente, declarația, am 

refăcut multe din declarații dar încet cu încet o să le facem. 

Raportarea situațiilor financiare pe site-ul Ministerului Dezvoltării lucrărilor publice la 

momentul asta, au fost puse deja informațiile pentru anul 2020 urmând să actualizez și cu anul 

2021, nu erau raportate de prin 2016 sau 2017. 

M-ai am de facut cateva corectii în contabilitate, dar astea nu au impact asupra rezultatelor 

financiare adică sunt niște facturi pe care eu le-am înregistrat pe cheltuială și trebuiau  pe 

investiție sau o factură pe care eu am înregitrat-o pe cheltuială toată fara s-o duc treptat pentru 

că era un abomnaent la regista spre exemplu, registratura electronică a fost un abonament pe 

un an de zile pe care l-am platit intr-o lună eu am considerat-o că făcând plata în luna 
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respectivă este clar cheltuiala din luna respectivă, curtea de conturii a zis nu împarți aia în 12 

luni și pui pe cheltuială câte un pic în fiecare lună, așa am să fac. 

De asemenea ni s-a cerut un inventar a bunurilor predate către școală, nu avem, adică este un 

proces verbal când am predat noi gradinița anul trecut ala este ok și mai este un proces verbal 

mai de de mult în care sa predat nu știu ce, am înțeles că în 2016 de la școală sau predat niste 

calculatoare cumpărate de primărie către școală și nu-l avem, atunci o să facem o inventariere a 

bunurilor școlii ne pune deacord ce are scoala ce avem noi și facem un proces verbal că asta 

am dat asta am primit, astea le avem la momentul asta, ca să plecam de la punctul zero să fie 

corect. 

Pe achiziții s-au făcut, sau achiziționat diverse produse conform legii achizițiilor la valorii până 

în 2500 de lei putem să cumpărăm direct fără să încărcăm pe SEAP. SEAP este acea bază 

națională în care toată lumea încarcă își pun ofertele eu cumpăr de la cel cu valoarea mai mica, 

cumva o bază de date a celor ce fac achiziții publice. Putând să fac și se întâmplă uneori ca 

unele companii de la care cumpăr să nu aibă SEAP doar pentru că am gasit ceva mai ieftin la ei 

am cumpărat de la ei, sau am cumpărau un mouse, tastatura, lucruri mărunte, toate aceste 

achiziții mărunte trebuie puse pe SEAP, recunosc nu am știut nu am făcut. O să le luam din 

urma si o sa le facem la zi. Dar asta înseamna si pentru că nu avem om pe actiziții, achiziția nu 

înseamnă doar eu vin cu referatul la tine și ma duc să cumpă, achiziția înseamnă o grămadă de 

raportări, o gramada de harțogăraie care trebuie făcută, pe care știți și dumneavoastră anul 

trecut a ținut-o ba Carmena, ba eu, Mihaela, acum Florin,  să le remediem până la sfarșitul 

anului. 

Să respectăm graficul de rambursare a obligațiilor către DANLYN, finalizez plățile săptămâna 

aceasta, zilele următoare fac plata la ultima tranșă și am achitat. MOLDO GOECAD este deja 

plătită. Mai sunt niște sume înregistrate în contabilitate care provin de prin 2014, 2016 de pe 

vremea când salariile școlii, salariile cadrelor didactice se plăteau de către primărie, au fost 

niște Hotărâri Judecătorești și aici o sa vă rog să mă corectați dacă greșesc, în care cadrele 

didactice aveau de încasat niște sume, acele sume se înregistrau într-un cont separat, în 

momentul în care s-au trecut cu salariile de la primărie la minister, inspectorat cine le plătește 

acum, acele sume de 144 de mii de lei au rămas în continuare la noi, am căutat prin documente 

să găsesc documente justificative să le pot scoate de acolo, până acum nu am găsit, dar mai 

caut mai insist la un momendat poate ieșim la liman. Sunt multe aspecte care vin din urmă 

cumva și e foarte greu să găsesc documentele necesare, nu știu cum o să facem dar trebuie să 

găsim o soluție, de aia am zis că o să am nevoie și de ajutorul dumneavoastră pentru că știți ați 

fost aici, cam ce s-a cumpărat. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  cei care sunteți mai vechi, acum sunt doi, 

trei consilieri care au mai fost, Adrian și cu domnul Benchea care au fost, unlele sunt de înainte 

care se răscolesc așa. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus din 2012, 2014, sunt achiziții de mijloace fixe care nu au 

fost prinse în contabilitate, la un momendat prin 2012 înregistrarea în contabilitate se facea așa: 

am teancul de facturi toate astea se plătesc din contul x și înregistra suma totală, am 3 facturii 

de 1000 lei și îmi înregistra suma toatală 3000 lei, ghici ghicitoarea mea ce e aia. Dar încet o să 

le luăm documentele. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  nu era înainte un program informatic cum 

este acum. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus poate fi mult mai detaliat, mult mai corect dar trebuie să 

plecăm de la ceva corect și concret. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus dacă mai sunt măsuri să le spuneți toate 

măsurile mai avem un proiect pe ordinea de zi și unii consilieri trebuie să plece. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus să aveți în vedere că domnul Opăriuc 

Nicolae a părăsit ședința nu a anunțat că plecă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus m-a anunțat pe mine, a zis că pleacă are 

copilul la spital. 



11 
 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus nu s-a întors ați plecat împreună și ați 

venit singur. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus nu se mai întroace. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus să finalizăm recepția cu produsele de balastieră de la 

EDACA este deja în curs și o să finalizăm și asta până la sfârșit de iunie, iulie cel târziu, ca să 

pute folosi piatra și să o ducem unde avem nevoie. La contractele de concesiune pe clădiri nu a 

fost impusă taxa pe clădire dar o să impunem, taxa pe clădire, mai ramasese o taxă de 

salubrizare care nu a fost impusă în 2020 și o să o impunem și pe aia. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus s-au făcut demersuri în sensul asta că am 

văzut niște corespondență între Curtea de conturi și ADIS, s-au făcut niște schimburi de 

corespondență între compartimente. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus am cerut niște clarificări la ADIS pentru că sunt niște 

aspecte în regulamenul ala pe care, sunt cumva interpretabile și am zis mai bine să avem 

punctul lor de vedere oficial. Și pe la școală dar aici cred că e mai bine să vă informeze domnul 

cntabil sau doamna director pentru că țin de contabilitatea lor proprie la care eu nu am acces și 

de aceea inventariere comuna de care vă spusesem. În principiu cam astea sunt deciziile și 

măsurile până în decembrie avem treabă.  

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus  ce ne puteți spune doamna contabilă cu privire 

la  neraportarea latoriilor la finanțele publice județene la finalul anilor în baza cărora s-au ținut 

împrumuturile? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus aici este un aspect de interpretare pentru că se referă la 

contactul cu DANLYN, s-a făcut un act adițional care DANLYN ne-a înțeles cum și tremenul 

de plată poate fi prelungit,curtea de conturi a zis că nu. Din punct de vedere comercial da este 

ok termenul de plată este anul asta în luna iunie, dar curtea de conturi a zis nu pe mine nu ma 

interesează ce act adițional ai tu cu ffurnizorul termenul de plată este 30 de zile și atunci de aia 

ei au considerat o plată restantă, eu nu am considerat-o o plată restantă, eu sunt în termenul 

agreat cu furnizorul și de aia nici nu am raportat-o ca și plată restantă. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus  puteți să ne faceți diferența între o factură 

curentă, restantă și aerate? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus factura curentă este factura care este în termen. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus  în termen de 30 de zile? Bănuiesc sau 60 zile? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus în termen conform curții de conturi termenul de 30 de 

zile, că ei așa au zis, maxim 30 de zile. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus  aceasta este factura curentă? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus factura restantă este cea care a depășit valoarea scadenței 

dar este până în 90 de zile întârziere. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus între 30 și 90 restante. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus peste 90 de zile aerate. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus dar de ce nu ați înregistrat Sentințele 

judecătorești în evidența contabilului. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus pentru că alea le-am tot contestat și tot răspuns, și le-am 

recontestat, din punctul meu de vedere o sentință judecătorească se înregistrează în momentul 

ăn care ai finalul și nu mai poți contesta, e sigur trebuie să dau bani, atata vreme cât noi am 

contestat aceste sentințe nu am considerat necesar să le pun în contabilitate. Am înregistrat 

MOLDOGEOCAD în momentul în care am început să plătim și aia este și se regăsește în 

contabilitate, este și plătită. Dar curtea de conturi a zis că trebuie să le pun pe toate în 

contabilitate am să le pun, chiar dacă nu am contestat-o. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus la finalul legii 273 cred pe 2006 privind 

finanțele publice locale  și legea 500 din finanțele publice, la articolul 77  - 78 se prevăd niște 

sancțiuni, nu? 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus da. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus singura faptă care e incriminată de infracțiuni, 

puteți să mi-o redați așa cum sună? 
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Doamna Filip Anca – Ionela a spus nu știu legea pe de rost, recunosc și nu mi-am propus să 

învăț legea motamo, știu că în momentul în care vreau să caut ceva știu unde să mă duc să caut. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus consultați articolele astea și vedeți sanțiunile de 

la art. 77, da e prevăzută o infracțiune de angajare ce depășesc limitele prevederilor bugetare. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus am să mă informez. Noi nu am făcut plați mai mari decât 

sumele pe care noi le-am avut prevăzute în buget, deci din punctul asta de vedere, ne-am 

încadrat în buget. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus o ultimă întrebare și o rugăminte pentru 

doamna intermar secretar general al primăriei am rugămintea pe viitor să ne puneți și nouă, de 

ce nu ne-ați pus și nouă decizia asta o studiam, raportul anual? 

Doamna secretar general Dieac Carmena a spus raportul anual al primarului a fost pus în 

sedința anterioară. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus materialele de studiu domnișoară? 

Doamna secretar general Dieac Carmena a spus raportul anual al primarului a fost pus și 

dezicia... 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus am întrebat curtea de conturi și spune că se 

prezintă în sedință de consiliul local nu e material public. 

Doamna Filip Anca – Ionela a spus pentru că la final de an curtea de conturi publică pe site. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus a nu este public. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus ei publică pe site și sancțiunile și măsurile 

nu vă ascund faptul că eu am fost sancționat de curtea de conturi, în urma verificărilor am fost 

sancționat ca persoana fizică, eu Gherăescu Felician – Mihai am plătit o amendă de 10.000 lei 

la ceea ce îmi invocați dumneavoastră. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus da, dar în mod normal decizia asta trebuia să o 

puneți la mapă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus eu am întrebat la curtea de contru și mi-a 

zis doar să o prezint în ședință, chiar am cerut un punct de vedere personal. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus prezentată, dezbătută se pot lua niște măsuri în 

pregătirea a dosarelor. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus tocmai asta și facem luăm măsuri de 

prevenire. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus domișoara am rugămintea ca pe viitor să-i 

spuneți domnului primar, că aveți drepturi ca funcționar public, să refuzați anumite chestiuni, 

legea spune așa , așa, domnule primar nu mă forțați, trimete-ți materialele. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus nu cred că au fost forțați careva. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus eu v-am zis, suspiciunile astea crează 

neîncredere, neîncrederea asta unde duce la neîndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor pe care le 

avem ca consilieri locali și dumneavoastră ca și primar. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus mai este cineva pentru punctul cu nr. 

6? 

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

zi:  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5137 din 18.06.2021 privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al  Primarului comunei Oțeleni inițiator 

primar Gherăescu Felician Mihai 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus care e domnule primar pe care vreți să le 

acoperiți, aveți vacant la secretar general, aveți vacant la resurse umane, aveți vacant la 

urbanism, aveți vacant la administrativ și gospodărire bănuiesc că e a lui Iosif Țugulean, 

vacant la consilier juridic, pe care vreți să-l acoperiți? 

Domnul consilier local, Aghiorghioaie Ionel  a spus vacant mai este postul de femeie de 

serviciu. 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus pe toate încercăm să le acoperim domnule 

Benchea, încercăm să organizăm concurs. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus bani sunt? Sunt. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vom gasi bani pentru toate. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus nu e blocată activitatea spre angajare? Nu? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  nu e blocată, datorită faptului că nu toate 

sunt la locul lor, chiar daca de pe afara se vede că  la primăria Oțeleni nu se face activitate, din 

contra din cei care îi urmăresc mai deaproape eu zic ca se face suficienta activitate, muncesc 

oamenii, în comparație cu ce am găsit, vechea moștenire cu ce am găsit, s-au mai schimbat 

niste lucruri în cazul asta. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus Cine v-a ajutat la comisia asta de evaluare a 

subordonaților dumneavoastră, a aparatului de specialitate? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus  de ce? 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus ați făcut-o singur sau cu vreo comisie? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus evaluarea personalului se face direct de 

primar, anual. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus numai la secretar general 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus numai la secretar general se face de o 

comisie. Mai este și comisia de disciplină pentru anii anteriori. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus la prefectură, știu că a fost Lupu pe acolo. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus în anii anteriori nu ne-am raportat la Codul 

administrativ, domnule Benchea. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus se facea și înainte și în 215. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus da dar tot de primar. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus consiliul local lua act de calificativul primt, 

acordat funcționarului primăriei, eu știu că Georgiana și fostul primar Diac. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus eu nu am prins asta. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus fostul primar prezenta, uite asta am hotărât să îi 

dăm califiativul asta sunteți deacord. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a supus la vot: 

 

În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 3”abțineri”. 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA IOAN DAMIAN IOAN 

BARTIC DANIELA  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

CEZAR IOSIF  CARP DĂNUȚ 

DIEAC ADRIAN   

BENCHEA ROBERT   

 

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

zi:  probleme curente, întrebări 
 
Domnul consilier local, Aghiorghioaie Ionel  a spus aș vrea să întreb cu banii catre bisericii. 
Daca în primă faza s-a zis 30.000, 15.000 și 5000 după domnul Benchea a propus 50.000, ați 
zis să nu facem discriminare, eu consider că eșalonat pe familii, părinitele a fost cam vulgar 
nici așa nici așa că mie oricum nu mi-ați dat niciodată, dacă nu eu sunt deacord să da-ți tot la 
noi și în următoarea tură să le dăm lor, dacă asta este situația. 
Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus și eu aș fi de acord cu propunerea asta 
și mai tarziu sa le dăm lor. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus nu ar fi o idee rea datorită faptului că 
părintele nu sa apucat este la stadiu de priectare, eu am vazut despre proiectul care vrea să-l 
facă părintele Turcu să știții că v-a fi nevoie de o sursă de finanțare destul de consistenta, aici 
este doar o mică capelă și văd că sunt probleme de finanțare, dar dacă sunteți deacord facem o 
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sedință de îndată facem un alt proiect de hotărâre și mergem direct  pe ideea lui domnul 
Benchea și pe care o susțineți cu toții. Am cerut proiectantului este posibil să cosmetizăm 
devizul asta general să scoatem diversele și neprevăzutele, eu totuși aș merge pe ideea asta să 
obținem finanțarea de la AFM, dar mi-au spus domnule primar dacă pe răspunderea 
dumneavoastră sau a consiliul local daca cumva ne dă proiectul de gard riscam să pierdem. Nu 
pierdem totul că oricum, din momentul în carre noi am obținut avizele, găsim noi o sursă de 
finanțare de pe undeva, la Compania Națională de Investiții, vom găsipoate fonduri europene 
unde școlile au fost întotdeauna obiective de investiție, chiar dacă se preconizează pe anul 2023 
că vor veni bani pe AFIR, sau pe unde vom identifica sume, ideea și un corp de școală nouă cu 
etaj e mai corectă. 
Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus bun și de ce nu forțăm pentru lucrul asta, este mai 
bine școala aceasta este reabilitată, este acoperită, plouă în ea? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus mergem pe o ideie de proiect, pe un singur 
corp de școală, să ai totul inclus acolo. 
Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus exact. 
Domnul consilier local, Carp Dănuț  a spus domnul Adrian a spus că cu banii aștea se ajunge 
cu combustibilul pentru 30 de ani. 
Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus și tot domnul Adrian a spus că banii îi 
dă alt minister, nu îi dăm din bugetul nostru. 
Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus doamna contabilă câți bani sau dus pe investiții 
acum? 
Domnul președinte de ședință Benchea Robert a spus domnule primar eu zic să ne focusm 
un pic pe asfalturile astea. 
Doamna Filip Anca Ionela a spus pe investiții tot? 
Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus pe anul asta în mare pe comuna 
Doamna Filip Anca Ionela a spus 800 de mii. 
Domnul consilier local, Cezar Iosif  a spus și aici 12 miliarde sunt pe 2 ani. 
Doamna Filip Anca Ionela a spus poate eșalonăm investiția pe mai muți ani. 
 
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, ne asumăm responsabilitatea 

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BENCHEA ROBERT 
p.Secretar general,  

Dieac Carmena
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