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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. 2534 din 25.02.2022 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 25.02.2022 ora 15.00 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 anunță telefonic că 
întârzie 

11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE PREZENT 

12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

 
La ședință participă 11 consileri consilieri locali până la punerea în dezbatere a punctului 

3 de pe ordinea de zi deoarece doamna consilier Moroșanu Anca Felicia a întârziat din cauza 
unui eveniment în familie, începând cu dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi la ședință   
participă 12 consileri 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. 44 din 21.02.2022.  

Şedinţa este publică. 

Înainte de a se da citire și supune la vot ordinea de zi secretarul general aduce la 

cunoștință consilierilor că potrivit art. 136 din OUG 57/2019 toate proiectele de hotarâre sunt 

însoțite de referat, raport de specialitate și avizele comisiilor de specialitate.  
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire proiectului ordinii de zi: 
 

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de specialitate 

careia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în Secretar general,  
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ședința extraordinară din data de 

15.02.2022 

Adam Petronela 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea: 

Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 10, 

Lot 11, Lot 13 și Lot 14 Complex 

zootehnic Hândrești , comuna Oțeleni, 

județul Iași 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

Comisiei 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 juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

3.  

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordarii unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare și a Regulamentului de 

acordare a ajutorului financiar de 

înmormântare 

 

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Proiect de hotărâre privind 

eliberarea din funcție a viceprimarului 

comunei Oțeleni, județul Iași 
 

 

 

 

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

Comisiei 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 juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 
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urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  propune suplimentarea ordinii de zi cu: Proiectul 

de hotărâre privind abrobarea  trecerii în domeniu public al comunei Oțeleni a drumurilor de 

exploatare situate în comuna Oțeleni, județul Iași; 

Domnul viceprimar Benchea Robert  propune suplimentarea ordinii de zi cu: probleme curente 

și diverse; 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  precizează că se mai propun 2 poziții la ordinea de 

zi, poziția 5 : Proiectul de hotărâre privind abrobarea  trecerii în domeniu public al comunei 

Oțeleni a drumurilor de exploatare situate în comuna Oțeleni, județul Iași și poziția 6 probleme 

curente și întrebări. 

Înainte de votarea ordinii de zi dl Cezar Adrian, dl. Dieac Adrian și dl. Benchea Robert 

anunță că nu doresc să participe la  proiectul de hotărâre privind concesionarea deoarece pe 

viitor s-ar putea să aibă interes în cauză. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare suplimentarea ordinii 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   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare ordinea de zi după 
suplimentare: 
În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 15.02.2022- 

inițiator -secretar Adam Petronela; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

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   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

CEZAR ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
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Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea: Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 10, Lot 11, 

Lot 13 și Lot 14 Complex zootehnic Hândrești , comuna Oțeleni, județul Iași- inițiator – primar 

Gherăescu Felician Mihai; 

Nu participă la vot dl consilier Cezar Adrian, dl. consilier Dieac Adrian și dl. consilier Benchea 

Robert. 

Domnul consilier Cezar Iosif propune amendament , mărirea cu 30% valoarea de concesionare 

la tot complexul. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că având în vedere că este intenție, prețul va 

crește și la licitație, crește în mod natural în momentul în care există 2,3 oferte pe același lot 

Domnul consilier Cezar Iosif spune că dacă vor fi toate odată nu are cum să crească. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai supune la vot amendamentul : 

În urma votului exprimat au rezultat 1 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7”abțineri”. 

Doamnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul : 

În urma votului exprimat au rezultat 3 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5”abțineri”. 

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

OPĂRIUC VASILE NICOLAE  CEZAR IOSIF 

  DAMIAN IOAN 

  TĂNASĂ MARIUS ONOREL  
Proiectul de hotărâre privind concesionarea: Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 10, Lot 11, Lot 

13 și Lot 14 Complex zootehnic Hândrești , comuna Oțeleni, județul Iași este respins. 

 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare și a Regulamentului de acordare a ajutorului financiar de înmormântare - 

inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2”abțineri”. 

 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre  privind eliberarea din funcție a viceprimarului comunei Oțeleni, județul 

Iași- inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Domnul viceprimar Benchea Robert  solicită dreptul la cuvânt: 

,, Domnule Putin, pardon, primar vă rog să îmi arătați cadrul legal în care raportul de activitate 

al viceprimarului la care faceți referire trebuie anexate documente. 

Domnule primar este evident că nu aveți nici un motiv real, toate sunt frustrări personale ale 

dumneavoastră, faptul că insistați în fiecare săptămână, în fiecare ședință a consiliului local, 

arată disperarea dumneavoastră. Cu atât mai mult mă faceți să cred că ascundeți ceva în 

Primăria Oțeleni, motiv pentru care contest referatul  de aprobare al primarului. Aș vrea să vad 

domnule primar raportul dumeavoastră din perioada în care ați fost doar viceprimar, vă spun 

eu, nu aveți. Nu aveți pentru că dumneavoastră chiar nu ați facut nimic atunci, probabil unii din 

colegi vă aduceți aminte. 

Mai departe pentru domnii consilieri: 

Domnilor consilieri vă rog sa-mi spuneți: ce v-am facut?, ce v-am facut? 

Da, nu v-am spus că am fost sabotat în permanență, de domnul primar, cum ar fi: o parte din 

muncitorii care ar trebui să fie în subordinea mea au fost folosiți în nenumărate rânduri la firma 

domnului primar. Descărcat sau încărcat camioane, materiale de construcții, transportat 

camioane cu moluz din demolări, încărcat lemne de la padure și multe, multe altele pe care 

stimați consilieri dumneavoastră le cunoașteți,da?, inclusiv domnul primar, că fac asta în timpul 

programului. Aștept întrebări de la dumneavoastră, stimați colegi consilieri și ar fi de preferat 
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să întrebați și funcționarii din primărie dacă au vazut sau nu activitatea mea. Deocamdată 

multumesc. Aștept...colegii să mă întrebe , dacă am facut ceva, dacă n-am facut, poate am 

deranjat, poate nu, văd că se pune în fiecare săptămână proiectul ăsta, nu știu de ce e așa o 

urgență mare, aștept..” 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că își rezervă dreptul la cuvânt la finalul 

ședinței, sunt răutăți, sunt simple răutăți, nu ascunde faptul că a fost amenințat și cu moartea 

după ședința de marți(15.02.2022), a fost sunat de domnul Benchea Robert. 

Domnul viceprimar Benchea Robert  intervine în discuție. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai îi spune să asculte, dânsul nu l-a întrerupt pe el. 

Domnul consilier local Benchea Ioan solicită să se consemneze: 

,, Nu știu cum ați putea putea continua colaborarea  asta între primar și viceprimar , pe linie 

admnistrativă, pe linie de serviciu sunteți subordonat , trebuie să aveți decența subordonării. 

Domnul viceprimar Benchea Robert  intervine în discuție și spune: 

,, Ce ar trebui să fac domnu Benchea , vine Măriuța în fața primariei și zice Costel dute repede 

acolo c-o venit și trebuie descarcat, trebuia să merg eu, știu asta-i supărarea lu domn primar...” 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia intră în sala de ședință și informează că a 

întârziat la ședință din cauză că a fost la spital cu soțul său care a avut un accident cum știu și 

consilierii și acum a reușit să ajungă. 

Doamna secretar general Adam Petronela solicită să se ia act că a ajuns și doamna consilier 

local Moroșanu Anca Felicia la ședința, fiind de la acest moment 12 consilieri prezenți, și va 

participa la ședință de la stadiul unde s-a ajuns și întreabă consilierii dacă formulează obiecții. 

Nu au fost obiecții. 

Domnul viceprimar Benchea propune aceeași la procedura de vot care a mai fost. 

Doamna secretar general Adam Petronela dă citire prevederilor legale referitoare la 

procedură: 

Potrivit  ,,Articolul 152 din OUG 57/2019 Rolul, numirea si eliberarea din functie a 

viceprimarului 

(5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare 

adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la 

propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in 

functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale 

mandatului consiliului local. 

   (6) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 

viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, 

respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune. 

Articolul 139 din OUG 57/2019 Adoptarea hotararilor consiliului local  

(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.” 

De asemenea la art.9 alin. (4), (5) și art 23 alin. (7)-(10) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local Oțeleni aprobat prin HCL 89/23.10.2020 se precizează același 

lucru. 

Domnul viceprimar Benchea Robert propune comisia de rândul trecut. 

Domnul Cezar întreabă dacă sunt discuții, ceva, referitor la ce a spus doamna secretară 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel spune că nu înțelege ce discuții ar mai 

putea fi, votul este secret. 
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Domnul viceprimar Benchea Robert spune că poate domnul Cezar are o întrebare acum 

înainte de vot. 

Domnul Cezar Adrian spune: 

,,Domnule primar, doamna secretară, dragi consilieri vreau tare mult ca votul dacă este secret, 

să fie secret, să nu o mai lungim, ba i-a pus un X, ba i-a pus un 0,ba i-a pus un punct, ba i-a pus 

o liniuță, voturile după ce s-a terminat, distruge-le domnule.” 

Doamna secretar general Adam Petronela spune că potrivit legii, în caz de contestație aceste 

voturi se vor prezenta și în instanță, nu pot fi distruse. 

Domnul Cezar Adrian întreabă atunci la ce mai face vot secret? 

Doamna secretar general Adam Petronela spune că pe ele nu este trecut nici un nume și 

recomandă să se folosească același tip de pix si să se facă un X dintr-o parte în alta a pătratului, 

astfel încăt să nu se mai poată invoca motive.. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel întreabă comisia de data trecuta dacă au 

obiecții, au văzut ceva? 

Membrii comisiei spun că nu. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel spune că dânsul nu a primit nici o sesizare, 

nici o reclamație, privind votul că s-ar fi fraudat. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel spune că s-a votat așa cum s-a propus. 

Domnul Cezar Adrian spune că e voința tuturor dar nu are nimeni curajul să spună, insistă că 

dacă e vot secret să fie vot secret, nu poate să împace două lucruri deodată. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot comisia formată din 3 

membrii: 

Din partea PNL pe domnul DAMIAN IOAN 

Din partea PSD pe domnul CEZAR IOSIF 

 Din partea PSD domnul DIEAC ADRIAN 

În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 

După care se întocmește proces-verbal. 

Domnul CEZAR IOSIF propune ca buletinul de vot să fie pe jumătate de foaie, să nu fie prea 

mare. 

Toată lumea este deacord. 

Doamna secretar general Adam Petronela spune că așa le va lista. 

Doamna secretar general Adam Petronela prezintă buletinul de vot consilierilor pentru a 

spune daca mai dorește cineva să facă vreo completare , este același conținut de data trecută. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot modelul buletinului de vot  

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   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Membrii comisiei semnează foaia cu modelul buletinului de vot. 

Se ia pauză pentru redactarea și listarea celor 12 buletine de vot. 
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Doamna secretar general Adam Petronela redactează 12 buletine de vot câte unul pentru 

fiecare consilier local prezent în ședință pe care le-a predat comisiei de vot. 

Membrul comisiei de vot domnul Cezar Iosif , de fața cu restul comisiei de vot și secretarul 

general, aplică, în colțul din dreapta sus, ștampila consiliului local, în același fel, pe toate 

buletinele de vot. 

Doamna secretar general Adam Petronela aduce urna de vot, o prezintă consilierilor și o 

predă membrilor comisiei de vot care o sigilează. 

Votul are loc în sala de ședință, buletinele de vot se predau de către comisia de vot în ordine 

alfabetică. Fiecare consilier semnează procesul-verbal la momentul primirii buletinului de vot. 

Au votat prin vot secret următorii consilieri locali: 

 

1 AGHIORGHIOAIE IONEL 

2 BARTIC DANIELA 

3 BENCHEA IOAN 

4 BENCHEA ROBERT 

5 CEZAR ADRIAN 

6 CARP DĂNUȚ 

7 CEZAR IOSIF 

8 OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

9 DAMIAN IOAN 

10 DIEAC ADRIAN 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA 

12 TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 

Consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot în sala de ședință, într-un loc amenajat astfel 

încât să se garanteze secretul votului. Urna a fost amplasată pe masa de prezidiu. 

În sala de ședință a rămas comisia de vot și secretarul general, cu ușa deschisă, restul 

consilierilor au asteptat pe hol să fie strigați în ordine alfabetică. 

După terminarea procedurii de vot , sunt invitați toți consilerii și primarul în sala de ședință. 

Comisia de vot procedează la desigilarea urnei și numărarea votului în prezența consilierilor cu 

prezentarea buletinului de vot.După care întocmesc procesul-verbal de numărare pe care îl 

predau președintelui de ședință dl. Aghiorghioaie Ionel. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel dă citire procesului verbal întocmit de 

comisia de vot. 

În urma numărării voturilor au rezultat 9 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă”, ca 

urmare ,, Proiectul de hotărâre  privind eliberarea din funcție a viceprimarului comunei 

Oțeleni, județul Iași” este adoptat. 

 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de 

zi după suplimentare: Proiectul de hotărâre privind aprobarea  trecerii în domeniu public al 

comunei Oțeleni a drumurilor de exploatare situate în comuna Oțeleni, județul Iași, - inițiator – 

primar Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot modelul buletinului de vot  

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   
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OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de 

zi: probleme curente și întrebări 

Domnul viceprimar Benchea Robert : 

,, Dragi consilieri țin să vă mulțumesc pentru efortul depus să mă dați jos, în special grupului 

PSD care și-au decapitat propriul viceprimar, sper că curge apă, văd că nu vreți să vă uitați în 

ochii mei. Am înțeles ideea, aveam aicea dar nu mă mai complic, vroiam să vă citesc din 

denunțul împotriva primarului, cu poze, cu probe, cu filmulețe, înseamnă că nu vreau să vă stric 

petrecerea. Da, am aicea facturi, spre exemplu niște certificate fiscale în zero, cum se dădeau la 

un moment dat, poate primarul a uitat, dar eu știu, dar o să le prezint instituțiilor abilitate la 

momentul respectiv. Dumneavoastră nu vă stric petrecerea, vă doresc o petrecere frumoasă, 

deși ar mai fi fost multe de zis în consiliul local. Poate că ați auzit, poate că nu, domnul primar 

știe mai bine dar tace și nu va zice, cursa de la Oțeleni la Iași în scurt timp nu mai este pentru că 

nu se face licitație, domnul primar are cunoștință de cauză, n-o venit în consiliul local să vă 

spună lucrul ăsta, ce facem cu oamenii, cu copii cu bătrânii, pentru că eu ma uit în fiecare 

dimineață merg copii la Iași, vin de la Iași chiar și copii dumneavoastră, dar nu mai contează 

acuma, le trecem la dverse,  pentru că bucuria este foarte mare. Vă urez petrecere frumoasă, 

aveți balul vânătorilor unii, ce să vă zic, eu asta am avut de zis.” 

 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel 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 

Aghiorghioaie Ionel 
Secretar general,  
Adam Petronela  


