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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. 6854 din 24.08.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 24.08.2021 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 Adam Petronela.  

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 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție.  
 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. 173 din 18.08.2021.  

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 27.07.2021 

p.Secretar 

general, 

Dieac Carmena 

 

2. Proiect hotarâre privind dezmembrarea 

imobilului Teren din spatele blocului cu 8 

apartamente  precum și de modificare a 

inventarului domeniului privat al comunei 

Oțeleni 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 
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3. Proiect hotarâre privind alocarea  

fondurilor necesare pentru exploatarea 

agregatelor minerale, în cazuri de urgență 

în Comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

4. Proiect hotarâre privind  aprobarea 

planului de amenajament pastoral al 

comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni 

5. Proiect hotarâre privind concesionarea a 

unui siloz situat în incinta Complexului 

Zootehnic din satul Hândrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

6. Probleme curente, întrebări   

 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a supus la vot întreaga ordine 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 Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 27.07.2021- inițiator 

pentru secretar general Dieac Carmena; 

Discuții nu au fost. 

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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   
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CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.2 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind dezmembrarea imobilului Teren din spatele blocului cu 8 

apartamente  precum și de modificare a inventarului domeniului privat al comunei Oțeleni - 

inițiator primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.3 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind alocarea  fondurilor necesare pentru exploatarea agregatelor 

minerale, în cazuri de urgență în Comuna Oțeleni, județul Iași- inițiator – primar Gherăescu 

Felician Mihai ; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Dl consilier Benchea Ioan intreabă dacă cei 2000mc sunt gratuiți iar dl. primar Gheraiescu 

Felician  Mihai spune ca sunt gratuiți. Dl consilier Benchea Ioan intreabă la cât se ridică 

costul aproximativ al extracției și transportul pentru a fi prins in procesul verbal și persoana 

responsabilă cu ducerea la îndeplinire a proiectului. 

Dl primar Gheraiescu Felician Mihai spune că spre deosebire de altă dată  va încerca să ia 

agregate mai de aproape , de pe Siret, să fie costuri mai mici la transport, din zona Răchiteni-

Hălăucești, față de când s-au luat de pe Moldova agregate mai de calitate pentru a întări 

drumurile. Dl primar spune că prețul la agregatele minerale a crescut foarte mult, de exemplu: 

o mașina de ,,refuz de ciur,, care anii trecuți o lua cu 1300 de lei acum ajunge 1800 de lei, 

deci trebuie pus în balanță raportul cost – beneficiu. Dacă dl. consilier găsește cu prețuri mai 

mici agregate, să fie rezerve de pus pe drumuri, pentru că fiecare spune că trebuie pusă piatră 

pe o stradă sau pe o alta că a luat apa piatra, dânsul a propus o soluție să fie o rezervă să aibă 

cu ce se descurca. Valoarea va fi în funcție de câte ore se va escava iar piatra va fi adusă pe 

depozit, dl viceprimar Benchea I. Robert se va ocupa de recepție, predare amplasament. 

Domnul  președinte Cezar Iosif  supune la vot proiectul cu tot cu propunere , în urma votului 

exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1”abțineri”. 

 

 

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

D-na consilier Morosanu Anca Felicia  se abtine și motivează abținerea prin faptul că așa 

cum a vorbit și cu dl. viceprimar, nu s-au avut în vedere și alte aspecte, în procesul verbal 

privind constatarea  și evaluarea pagubelor, când s-a facut constatarea pe teren nu s-a ținut 

cont că nu doar cele două proprietăți și anexele  ci și grădinile au fost afectate de precipitații, 

de apa care s-a revărsat în pârâu, acum nu se așteaptă ca nimeni să dea nimic, dar faptul că nu 

s-a menționat.. Dl. primar Gherăiescu Felician Mihai intervine și spune că în raportul sinteză 

dl. Miclăuș( își aduce aminte destul de bine) au fost raportate inclusiv locuințe, curți și 

grădini. Au fost raportate dar dacă comisia nu le-a menționat nu este cineva de vină. 

 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.4 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind  aprobarea planului de amenajament pastoral al comunei Oțeleni, 

județul Iași– primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Se rectifică numarul proiectului, se trece corect nr 6684. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Dl consilier Benchea Ioan întreabă dacă este vorba de toată pășunea publică a comunei 

Oțeleni respectiv 637 de hectare și 6648mp. Dl. primar Gherăiescu Felician Mihai confirmă. 

Domnul  președinte Cezar Iosif  supune la vot proiectul cu tot cu propunere , 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 Cezar Iosif a dat citire punctului nr.5 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind concesionarea a unui siloz situat în incinta Complexului Zootehnic 

din satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

Dl consilier Benchea Ioan întreabă dacă este vorba de siloz și dacă este vreo solicitare, Dl. 

primar Gherăiescu Felician Mihai spune că este unul din cele trei silozuri, două sunt 

concesionate –sunt acele platforme  betonate care erau pentru depozitat cereale și este depusă 

o solicitare de concesiune. 
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Domnul  președinte Cezar Iosif  supune la vot proiectul cu tot cu propunere , 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 Cezar Iosif a dat citire punctului nr.6 de pe ordinea de zi : 

Probleme curente, întrebări; 

Dl consilier Benchea Ioan întreabă câți salariați sunt vaccinați , Dl. primar Gherăiescu 
Felician Mihai spune că nu are o evidență, Dl consilier Benchea Ioan spune că în acest caz 
trebuie să se poarte mască la interior. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif 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 

Cezar Iosif 
Secretar general,  
Adam Petronela  


