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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.  7756 din 24.09.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 24.09.2021 ora 08.00 în cadrul ședinței extraordinare 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 ședința se desfășoară legal.  
Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. 

(3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 201 din 24 
septembrie 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico- economici actualizați 

ai investiției ”Construire grădiniță cu o 

sală de grupă, puț forat, bazin vidanjabil și 

racord electric în sat Hândrești, 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 
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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”. 

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai propune amendament cu devizul 

trimis de consultant.  

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot amendamentul : 

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: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați ai 

investiției ”Construire grădiniță cu o sală de grupă, puț forat, bazin vidanjabil și racord 

electric în sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași”- inițator Primar, Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia economică comunică aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot proiectul cu tot cu amendament : 

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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Doamna consilier Moroșanu Anca  Felicia întreabă dacă din bugetul local rămâne tot suma 

de 60.237  lei inclusiv TVA 19%. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că nu se modifică suma de la bugetul 

local, în mare parte aceasta este cheltuită pe avize și autorizații de construcție, prin PNDL, nu 

crește, măsura prin PNDL nu a fost cu cofinanțări, doar pentru avize și autorizații. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai face precizarea că pentru Anghel Saligny se 

pregatește un studiu de fezabilitate pentru o serie de drumuri , vor fi niște drumuri pe care le 

va prezenta în  ședința ordinară de marți. 

Domnul consilier Benchea Ioan întreabă dacă gazul nu intră, și roagă să se insiste pentru că 

gazul este o investiție mai sigură, practic este o conductă nu este ca la apă și canal. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că gazul intră dar nu sunt norme de 

aplicare și va intra intr-o etapă a doua tot pe Anghel Saligny. 
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  


