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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. 9746 din 23.12.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 23.12.2020 ora 12.00,  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 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 ABSENT 

11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE PREZENT 

12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

La ședință participă 11 din 12 consilieri locali în funcție. Absentează doamna consilier 

local MOROȘANU ANCA FELICIA. 

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. (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. 250 

din 21 decembrie 2020. 

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 și 

completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin 

Actul Adițional nr. 40  

 

Primar, 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, 

de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, 

apărarea ordinii 

publice, respectarea 

drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dorește suplimentarea ordinii de zi cu  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 8824 din 19.11.2020 privind alegerea viceprimarului 

comunei Oțeleni, județul Iași. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt multe probleme cauzate de lipsa 

viceprimarului și este necesară adoptarea acestei hotărâri. 

Domnul secretar general Benchea Robert  a spus că, în conformitate cu prevederile art. 135 

din Codul administrativ ”(7) Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la 

propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local. (8) Suplimentarea 

ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla.” 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare suplimentarea ordinii de 

zi cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 8824 din 19.11.2020 privind alegerea 

viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași. 

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA IOAN  

BARTIC DANIELA CARP DĂNUȚ  

BENCHEA ROBERT DAMIAN IOAN  

CEZAR ADRIAN TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 

 

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare ordinea de zi. 

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

1”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA IOAN CARP DĂNUȚ 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA ROBERT   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

DAMIAN IOAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Ordinea de zi a fost aprobată. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional 

nr.40  

Comisia juridică a comunicat aviz pentru adoptare. 

Discuții nu au fost. 

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

de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   
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BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8824 din 19.11.2020 privind alegerea viceprimarului 

comunei Oțeleni, județul Iași 

Domnul secretar general Benchea Robert a dat citire prevederilor legale din Codul 

administrativ referitoare la alegerea viceprimarului și la exprimarea votului secret, după cum 

urmează: art. 152 ”(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din 

randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. (3) 

Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza 

prin hotarare a consiliului local.”și art. 139 alin. (6) Consiliul local poate stabili ca unele 

hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane 

sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. (7) Pentru exercitarea 

votului secret se folosesc buletine de vot. (8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara 

echivoc. Pentru exprimarea optiunii se folosesc, de regula, cuvintele da sau nu. (9) Buletinele 

de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe 

care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte 

prevazute la alin. (8) (10) Abtinerile se numara la voturile impotriva.” 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a solicitat să se fac propuneri pentru funcția de 

viceprimar. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  l-a propus pe domnul consilier local Benchea 

Robert pentru funcția de viceprimar. 

Domnul consilier local Benchea Ioan l-a propus pe domnul Damian Ioan pentru funcția de 

viceprimar. 

Alte propuneri nu au fost. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a menționat la începutul ședinței 

urgența acestu proiect. A mai fost pus pe ordinea de zi a ședinței consiliului local, a fost 

dezbătut.  

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a solicitat să se facă propuneri de membri 

pentru comisia care se va ocupa de procedura de alegere a viceprimarului.  

Din partea PSD a fost propusă doamna consilier local Bartic Daniela. 

Din partea PNL a fost propus domnul consilier local Carp Dănuț. 

Din partea PMP a fost propus domnul consilier local Cezar Adrian. 

Domnul secretar general Benchea Robert a adus urna mobilă și a prezentat-o comisiei. S-a 

procedat la sigilarea urnei. Pe sigiliu au semnat membrii comisiei și s-a aplicat ștampila de 

consiliu local. 

Domnul secretar general Benchea Robert a redactat un model de buletin de vot și l-a dat 

consilierilor penTru a-l examina. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a supus spre aprobare modelul de buletin de 

vot. 

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   
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BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul secretar general Benchea Robert a întocmit 11 buletine de vot, câte unul pentru 

fiecare consilier local prezent în ședință. Pe colțul din dreapta sus s-a aplicat ștampila 

consiliului local. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a spus că votul „PENTRU se exprimă prin 

redactarea cuvântului “DA” în dreptul numelui candidatului ales. Votul „ÎMPOTRIVĂ” se 

exprimă prin redactarea cuvântului „NU” în dreptul candidatului respins. La numărarea 

voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea 

consilierului local sau au foste folosite  ambele cuvinte Da/NU pentru același candidat sau a 

expimat cvântul ”DA” pentru mai mulți candidați. Abţinerile se numără la voturile 

”ÎMPOTRIVĂ”. 

Cabina de vot a fost constituită în biroul primarului situat în imediata vecinătate a sălii de 

ședințe. Urna de vot a fost amplasată în sala de ședințe a consiliului local, în fața președintelui 

de ședință și a secretarului general. 
Membrii comisiei constituite au inspectat biroul primarului pentru a se asigura că sunt 

îndeplinite condițiile pentru exercitarea votului secret. 

Nu au fost obiecțiuni. 

Domnul secretar general Benchea Robert a invitat pe rând, în ordine alfabetică, consilierii 

locali, pentru a le înmâna buletinul de vot. 

Au votat prin vot secret următorii consilieri locali:   

1. AGHIORGHIOAIE IONEL 

2. BARTIC DANIELA 

3. BENCHEA IOAN 

4. BENCHEA ROBERT 

5. CARP DĂNUȚ 

6. CEZAR ADRIAN 

7. CEZAR IOSIF 

8. DAMIAN IOAN 

9. DIEAC ADRIAN 

10. OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

11. TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

Consilierii locali și-au exercitat opțiunea de vot în biroul primarului, în absența oricăror alte 

persoane, după care s-au deplasat în sala de ședințe, cu buletinul împăturit, pentru a-l 

introduce în urna special constituită.  Și-au exprimat opțiunea de vot 11 din 12 consilieri 

locali în funcție.  

După exprimarea votului, în prezența comisiei speciale constituite s-a procedat la deschiderea 

urnei și citirea buletinelor de vot. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a arătat membrilor comisiei speciale 

constituite fiecare buletin de vot extras din urnă și a citit opțiunile înscrise pe fiecare buletin 

de vot. 

Domnul secretar general Benchea Robert a redactat în procesul-verbal opțiunile exprimate 

prin vot, după cum urmează: 
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Nr. 

buletin 

Benchea Robert Damian Ioan 

1. Nu Da 

2. Da Nu 

3. Da Nu 

4. Nu Da 

5. Da Nu 

6. Da Nu 

7. Nu Da 

8. Da Nu 

9. Nu Da 

10. Da Nu 

11. Da Nu 

În urma numărării opțiunilor exprimate au rezultat 7 (șapte) voturi cu opțiunea ”DA” pentru 

domnul consilier local Benchea Robert și 4 (patru) voturi cu opțiunea ”DA” pentru domnul 

consilier local Damian Ioan. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că în urma votului exercitat pentru domnul 

consilier local Benchea Robert au fost exprimate 7 (șapte) voturi cu opțiunea ”DA” și pentru 

domnul consilier local Damian Ioan 4 (patru) voturi cu opțiunea ”DA”. În urma votului 

exprimat domnul consilier local Benchea Robert a fost ales viceprimarul comunei Oțeleni. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a declarat ședința închisă. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm responsabilitatea 

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

DIEAC ADRIAN 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


