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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. 10219 din 25.11.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 25.11.2021 ora 15.00 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 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. (2) lit. a), art. 134 alin. (3) 

lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 298 din 17 
noiembrie 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 28.10.2021 

Secretar 

general, 

Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința 

extraordinară din data de 29.10.2021 

p.Secretar 

general, 

Dieac Carmena 

 

3 Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința p.Secretar  
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extraordinară din data de 05.11.2021 general, 

Dieac Carmena 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9765  din 11.11 

.2021 privind aprobarea ” Regulamentului de 

organizare și funcționare a Compartimentului de 

asistență socială al comunei Oteleni, 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. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9768  din 

11.11.2021 privind aprobarea ”Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul 

Comunei Oțeleni, județul Iași, pentru perioada 2021-

2026” 

 

 

 

 

 

 

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 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9782  din 

11.11.2021 privind aprobarea ”Planului de acțiuni  

privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 

Oteleni , judeţul Iasi, în anul 2021” 
 

 

 

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 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 9785 din 

11.11.2021 privind desemnarea unui membru din 

cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte 

din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

din cadrul  Şcolii Gimnaziale Oţeleni 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9789  din 

11.11.2021 privind acordarea burselor școlare pentru 

elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 

școlar 2021-2022  

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 
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activităţi sportive şi 

agrement 

9. PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 9845   din  

12.11.2021 privind abrobarea  trecerii în domeniu 

public al comunei Oțeleni a drumurilor de exploatare 

și drumurilor sătești situate în 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; Comisia 

juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism 

şi amenajarea 

teritoriului 

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9934  din 

16.11.2021 privind închirierea și  regulamentul 

privind modalitatea de închiriere a camionului, aflat 

în patrimoniul privat al comunei 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 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9808 din 11.11.2021 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Comunei Oțeleni pentru anul 2021 și estimările 

pentru anul 2022 

 

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 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9937 din 

16.11.2021 privind acordarea de cadouri elevilor și 

preșcolarilor de la Școala Gimnazială Oțeleni  cu 

prilejul sărbătorilor de iarnă, în anul 2021 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 

activităţi social-

culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement 

13 Adresa nr. 9881/15.11.2021 Grupul de  
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consilierii locali 

14 Probleme curente, întrebări   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot ordinea 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   

  
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 28.10.2021 – secretar 
general Adam Petronela; 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la 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   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 29.10.2021 p. 
secretar general Dieac Carmena; 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot:  

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

1”abțineri”. 
Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

AGHIORGHIOAIE IONEL   BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   
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DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 05.11.2021; 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot:  

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

1”abțineri”. 
Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

AGHIORGHIOAIE IONEL   BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de zi:  
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9765  din 11.11 .2021 privind aprobarea ” Regulamentului de 

organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială al comunei Oteleni, județul 

Iași”- inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la 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   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus este cam tardivă, trebuia la început de an 
domnule primar? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus trebuiau facute. Nu au fost făcute de 
multă vreme, am avut un control acum două luni de la A.J.P.I.S. și astea sunt niste măsuri 
urmare a controlului. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus curios cum de le-au scăpat fetelor deoarece ele 
sunt foarte implicate. 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus știu destul de bine domnule Benchea, văd 
că și-au luat munca în serios. 
La ședință este prezentă și doamna director Iftime Alida. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de zi:  
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9768  din 11.11.2021 privind aprobarea ”Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Oțeleni, județul Iași, pentru 

perioada 2021-2026”- inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la 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   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de zi:  
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9782  din 11.11.2021 privind aprobarea ”Planului de acțiuni  

privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Oteleni, judeţul Iasi, în anul 2021” -

inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la 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   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 7 pe ordinea de zi:  
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9785 din 11.11.2021 privind desemnarea unui membru din 

cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii din cadrul Şcolii Gimnaziale Oţeleni - inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a solicitat propuneri? 
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Carp Danuț 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot propunerea pe domnul Carp 

Dănuț. 

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   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot întregul proiect. 

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   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 8 pe ordinea de zi:  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9789  din 11.11.2021 privind acordarea burselor școlare 

pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul școlar 2021-2022 - inițiator primar 

Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Discuțiii 

Domnul consilier local Benchea Robert a spus cei 500 lei de la bursa de performață? 

Doamna director Iftime Alida a spus este o propunere, s-a făcut o propunere. 

Domnul consilier local Benchea Robert a spus din cadrul bugetului local? 

Doamna director Iftime Alida a spus modalitatea lor de acordare este prevăzută în legea 1 și 

în normele în vigoare. Din legea bugetului de anul trecut pentru prima dată s-a stabilit 

cuantumul minim de 100 lei a tuturor tipurilor de burse. Tot în legea 1 spune că, se poat face 

adăugiri, modificări adică suplimentări la burse prin hotării ale consiliului local, respectând 

legea am trimis-o către dumneavoastră. Asta înseamnă că din bugetul local se poate suplimenta 

de la 100 lei în sus un anumit tip de bursă sau nu. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus să înțelegem că ele pleacă de la 100 

de lei și se suplimentează din bugetul local. 
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Domnul consilier local Benchea Robert a spus părerea mea ca amendament totuși 500 lei...  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus în ce constă? Mă scuzați 

Doamna director Iftime Alida a spus bursele sunt de trei tipuri: bursele sociale împărțite în 
trei categorii bursele pentru orfani, bursele pentru o situație financiară grea și bursele pentu 
boli, copiii care au boli cronice, bursele de merit care beneficiază toți copiii care au cel puțin 
media 8 la sfârșit de semestru, iar bursele de performanță sunt bursele care se asigura o 
singura data în baza competițiilor, în urma cărora au obținut premii sau mențiuni în cadrul 
concursurilor și olimpiadelor din calendarul național județean regional de competiții, 
olimpiade și așa mai departe. 
Domnul consilier local Benchea Robert a spus o singură dată pe an. 
Doamna director Iftime Alida a spus da, o singură data pe an. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus astea de performață. 
Doamna director Iftime Alida a spus da, celelalte burse sociale și de merit, ele se 
cumulează. Un copil dacă este orfan dar întrunește condițiile și de a beneficia și de merit, are 
media generală peste 8 și 10 la purtare, e dreptul lui. Aici de exemplu s-ar putea face în felul 
următor să propuneți bursa de merit să plece de la 100 lei cât e minimul la 150 lei, ceilalți 50 
îi dă consiliul local. Dacă un copil are și una și alta puteți prin proiectul de hotărâre să spuneți 
dacă un copil beneficiază de ambele atunci i se ia suplimentul. 
Domnul consilier local Benchea Robert a spus propunera pe care o avem noi aici la punctul 
b, nu este așa doamna contabilă? El pleacă de la 100 lei pe care ni-l dă statul și 100 lei care îl 
propunem noi din consiliul local. 
Doamna Filip Anca Ionela a spus bursele de studiu se suportă se plătesc din bugetul local, 
mă scuzați bursele de merit pentru copiii care au media peste 8,50 astea se plătesc din bugetul 
local dar  aștea 200 lei pe lună pe copil vin de la bugetul de stat, ei trec prin cote. Dacă 
consiliul local consideră că este prea mică această sumă și vrem să le dăm 250 sau mai mult, 
diferența o dăm din consiliul local. 
Domnul consilier local Benchea Robert a spus eu am înțeles 100 de lei și diferența că aici 
este 200 lei? 
Doamna director Iftime Alida a spus s-a aprobat noul cuantum? 
Doamna Filip Anca Ionela a spus da. Pentru semestru II din anul școlar 2021-2022. Dacă 
ceea ce este stabilit în lege acel minim este suportat din bugetul local prin cote, prin ceea ce 
primim noi la bugetul local la inceput de an din bugetul de stat, dacă noi vrem să suplimentăm 
trebuie să suportăm din bugetul local diferența. 
Doamna director Iftime Alida a spus putem ajuta de exemplu, să influențăm performața de 
la 200 să îi mai punem ceva noi, eu ca și comunitate ca și administrație publică locală vreau 
să încurajez performața. Nu e neapărat ca să pun toate bursele de merit, eu consiliul local dau 
50 de lei pentru copiii care au spre exemplu de la 9,50 în sus, nu neapărat la toți. 
Domnul consilier local Cezar Iosif a spus exact aici trebuie făcută diferența. 
Doamna director Iftime Alida a spus da. Îi încurajezi pe cei din vârf sau pot să le dau mai 
mult. Sau bursele de merit nu se dau la fel ca bursele sociale pe tot parcurul anului școlar se 
dau doar pe perioada în care copiii vin la cursuri, pe perioada vacanțelor nu sa luat. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus spre exemplu Gabi a luat pe 
semestre, a avut note foarte bune și a luat semestrial, se revizuiesc. 
Doamna director Iftime Alida a spus nu se ia în calcul perioada vacanțelor. 
Domnul consilier local Carp Dănuț a spus sunt luni în care se și învață dar este și vacanță 
acolo se face procentul. 
Domnul consilier local Cezar Adrian a spus cât la sută din bursele astea le iau copiii la 
școală? Cam cât la sută? 
Doamna director Iftime Alida a spus anul trecut o data cu legea bugetului am avut un număr 
de 64 de beneficiari de burse. 
Domnul consilier local Cezar Adrian a spus într-un procent la sută cât? 
Doamna director Iftime Alida a spus acolo în 64 avem și de merit. Dar eu cred că v-am 
scris. Din cele 64 au fot 15 sociale și diferența. 
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Domnul consilier local Cezar Adrian a spus dacă procentul de 80 % din copii și la 
examenul de capacitate iau 3% sau 10%, mi se pare undeva că ceva scârție. 
Doamna Filip Anca Ionela a spus din semestru II de anul trecut s-a diminuat media de la 
care copiii se încadrează la burse. Dacă până acum se dă dea bursă de la 9 sau 9,50 de anul 
trecut s-a dat de la 8,50. 
Domnul consilier local Cezar Adrian a spus eu sunt de acord să ia copilul bursă. 
Doamna director Iftime Alida a spus ceea ce vine din bugetul de stat și noi am lucrat în 
ajunul paștelui de le-am făcut, unele școlii au pierdut, a fost timpul foarte scurt, ceea ce e din 
bugetul de stat e obligația ta ca instituție să acorzi drepturile copilului. De asta am spus 
consiliul local poate dacă vrea să încurajeze, pe mine nu mă intereseză procentul ci să îi acord 
drepturile copilului. Eu nu pot să i le retrag. 
Domnul consilier local Cezar Adrian a spus am înțeles, dar drepturile alea care le dă statul 
și spune că am 10 copiii cu medii 8 sau 8,50 așa și la examentul de capacitate iau 3 din 10, i 
se pare nu știu ori nu e pe merit nota ori nu știu. 
Doamna director Iftime Alida a spus la evaluarea națională procentanjul a fost undeva la 75 
% iar numărul de bursanți e undeva sub 25%. 
Domnul consilier local Cezar Iosif a spus 75% este din total sau din cei care au participat? 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus din cei care au participat. 
Domnul consilier local Cezar Iosif a spus dacă au participat 10 și au luat 7,5 și 10 au rămas 
pe afara... 
Domnul consilier local Cezar Adrian a spus să nu creadă doamna directoare că am ceva cu 
școala am spus ca bursa asta să-l stimuleze pe copil să învețe iar la rezultate să se vadă că  
întradevar îl stimuează bursa asta. 
Doamna director Iftime Alida a spus când am intrat ca director în 2017 în septembrie am 
fost în comisia de burse să aprob buresele, erau 83 de beneficiari de burse de ajutor social, 
niciuna de merit, niciuna de performanță. În 2018 am avut un proiect de hotarâre prin care am 
schimbat un pic balanța și a fost 1% sociale și restul de merit, acum este în sarcina 
dumneavoastră. 
Domnul consilier local Cezar Adrian a spus și s-a vazăut un pic creșterea? Nu la bursă la 
învățătură. 
Doamna director Iftime Alida a spus normal că ei erau stimulați se băteau pentru bursă, noi 
la început din consiliul local când am avut eu proiectul de hotarare, propunerea mea erau 
primii doi din clasă, totul se suporta din bugetul local. Prima data prin semestrul doi prin 
legea bugetului a venit în 2021 cuantumul stabilit și sumă suportată din bugetul local. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus doamna director, 30 de secunde vă rețin pentru 
a nu mai întâmpina divergențe de genul acesta pe viitor  m-ai țineți legătura cu noi consiliul 
local. 
Doamna director Iftime Alida a spus în ce sens eu țin legătura cu consiliul local. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus nu erau necazurile, neînțelegerile astea acum 
dacă dumneavoastră la sfârșitul anului școlar 2020-2021 veneați să ne prezentați, clasa a VIII 
–a evaluarea atât, s-a obținut media, cât au promovat din  colectivul de elevi și câți corigenți 
și așa mai departe. La începutul anului școlar ce necazuri mai aveți materiale, nu ați trecut 
niciodata de cand ne-am despărțit, de când ați plecat din cadrul consiliului local, ne-ați 
abandonat nu ați vrut să luați legătura cu noi, ne-ați trimis o scrisoare prin corespondență, 
dacă veneați și ne puneați asta acum știam, câți elevii au fost la olimpiade câți care a fost cea 
mai mare notă. Așadar pe viitor vă rugăm să țineți legătura. 
Doamna director Iftime Alida a spus eu țin legătura pentru că scrisorile pe care vi le-am 
trimis sunt ca o urmare că eu acord atenție consiliului local și urmăresc ceea ce se întâmplă 
aici. Îmi pare rău că nu este nimeni care să apere instituția, nu am primit până acum nici o 
invitație, nu pot să mă autoinvit, în calitate de ce, nu am nici o obligație să vin și să raportez 
am alte organe care vin, dar dacă dumneavoastră vreți un raport al școlii cu foarte mare drag 
în momentul în care toți ne facem rapoartele. Domnule Benchea să știții că toate aceste date 
sunt publice datele la evaluarile naționale, datele la admitere tot ce dorești este public, deci 
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dacă vrei să afli poți. Pun la punct inclusiv site-ul școlii și acolo veți găsi toate documentele 
referențiale. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus cu alte cuvinte înțelegem că nu ne veți onora cu 
prezența? 
Doamna director Iftime Alida a spus cu mare drag vin în momentul în care voi primi o 
invitație oficială. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus o să vă facem invitație oficială doamna 
director, în luna decembrie pentru a ne face o prezentare. 
Doamna director Iftime Alida a spus da, bineînțeles. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus este de datoria domnului primar, când o să 
considere, la fiecare proiect de hotărâre legat de școala să știți că noi vă invităm. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus mulțumim doamnă director în luna 
decembrie vă invităm. 
Domnul consilier local Benchea Robert a spus ce facem cu proiectul? Mai mărim rămâne 
asa. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus eu zic că este destul de suficient. 
Doamna Filip Anca Ionela a spus pot să propun și eu ceva? Să îl lăsăm pe acesta așa cu 
sumele din bugetul de stat și propuse de bugetul de stat și dacă o să vrem întradevăr să 
stimulăm performanța putem în iunie printr-o hotărâre separată să premiem unu, doi, trei 
copiii care au rezultate deosebite la învățătură și au participat la concursuri, olimpiade 
nominal cu sume de. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus ne regăsim în ce a zis domnul 
consilier pentru că la capacitate e o întrebare cât din cât, deoarece atunci când a fost generatia 
fiului meu la capacitate au fost 30 în clasă și au intrat doar câțiva. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus avem doi profesori aici ar putea să ne 
prezinte situația actuală. Câți din câți au intrat? 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus cred că în total au fost 30 în examen au intrat 
26 – 27. 
Domnul consilier local Cezar Iosif a spus au intrat mai mulți față de anul trecut. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus atunci putem spune că este binișor. 
Domnul consilier local Carp Dănuț a spus procentul se face din câți ai avut nu din câți au 
intrat, aici este mișcarea. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus eu știu că a fost o problemă atunci când 
doamna director era consilier local când întradevar, profesoara de matematică care a fost 
atunci Mazurchevici, ia condiționat cumva, i-a lasat corigenti, le-a diminuat nota să nu îi bage 
în examen. Știu situația eu am fost revoltat și am zis să nu se mai întâmple. Mă gândeam că 
poate s-a repetat și anul acesta domnul Dieac? 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus nu. Nici anul acesta nici anul trecut din cauza 
pandemiei nu s-a mai procedat așa din cauza că majoritatea au promovat, cu online și 
subiectele au fost ca și greutate la jumătate. Au fost subiecte mai ușoare si au luat evaluarea 
aproape toți. 
Domnul consilier local Carp Dănuț a spus iar atunci când spuneți dumneavoastra au fost doi 
elevi cu medii peste 8 si au fost lăsați să nu intre în examen. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la 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   
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CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 9 pe ordinea de zi:  
PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 9845   din  12.11.2021 privind abrobarea  trecerii în 

domeniu public al comunei Oțeleni a drumurilor de exploatare și drumurilor sătești situate în 

comuna Oțeleni, județul Iași - inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia de juridică a comunicat aviz favorabil. 
Comisia de economică a comunicat aviz favorabil. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus să nu mai fie greșeli. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la 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   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9934  din 16.11.2021 privind închirierea și  regulamentul 

privind modalitatea de închiriere a camionului, aflat în patrimoniul privat al comunei Oțeleni, 

județul Iași- inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia de economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus câți ani are camionul acesta domnule primar? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus camionul este de înainte de 2000 sau 2002 

nu știu exact, am în jur de 2000, dacă aducem cartea și certificatul să nu uităm. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus având în vedere că știu cât consumă un 

camion din acesta, ca să fie util pentru comună, am zis ar varia prețul între 100 – 150 lei /oră 

fără a ține cont de distanțele de km. Cu siguranță va fi greu de anticipat câti km face, nu o sa 

mearga pe curse fixe, o sa mearga spre exemplu de a căra o mașină de porumb la cineva sau o 

mașină de pământ la cineva. Zic să stabilim și dacă puteți să luați în calcul ca și amendament 

să fie un preț pe oră cum e și la utilaj de închiriere, între 100 – 150 lei/ora ca să poată întreține 

ca să poata scoate cheltuielile. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus 10 lei/km/oră până în capătul satului 

30 lei /km/oră, nu își scoate nici motorina care o consumă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus este adevărat. Eu știu că un camion din 
acesta se închiriază cu tot cu șofer, motorină pe zi undeva la 800,900 -1000 de lei fără TVA. 
Având în vedere că noi nu suntem plătitori de TVA aș propune 150 lei /oră ca și amendament 
să îl înregistrați, domnișoara secretar și dacă sunteți deacord votăm amendamentul și proiectul 
cu tot. 
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Domnul consilier local Benchea Robert a spus este ok așa și să rămână daca are 2 ore 300 
lei, e bine așa. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus prețurile sunt așa cum s-au găsit în 
SEAP. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot Amendamentul făcut la proiect 

cu privire la art 2. Cu următorul conținut :Se aprobă taxa de închiriere a camionului MAN în 

cuantum de 150 lei/ora sau fracţiune de oră. 

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

1”abțineri”. 
Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

AGHIORGHIOAIE IONEL   CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot întregul proiect. 

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

1”abțineri”. 
Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

AGHIORGHIOAIE IONEL   CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9808 din 11.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Comunei Oțeleni pentru anul 2021 și estimările pentru anul 2022 - inițiator 

primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia de economică a comunicat aviz favorabil. 

Amendamentul nr. 10216 din 25.11.2021; 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus doamna contabilă ne poate explica. 
Doamna Filip Anca Ionela a spus la anexa 1 la venituri am greșit codul de buget, sumele 
sunt la fel doar codul este greșit, în loc de 50.41.02 v-a fi 48.01.01, sunt banii pe care îi vom 
încasa pentru tablete, am primit tabletele am primit facturile și urmează să trimitem cererile 
de finanțare. Banii de la fond îi vom încasa în acest cont. 
 Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus 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 
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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   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot întregul proiect. 

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   

Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 12 pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9937 din 16.11.2021 privind acordarea de cadouri elevilor și 

preșcolarilor de la Școala Gimnazială Oțeleni  cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în anul 2021 - 

inițiator primar Gherăescu Felician - Mihai; 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus 20 de lei? Câți copiii sunt au scăzut 
sub 300? 
Doamna Filip Anca Ionela a spus 285 scrie pe site-ul școlii. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus ce luăm de 20 de lei lei? Nu aceleași 
lucruri de anul trecut, a fost o porcărie, credeți-mă, o punguliță cu ceva bomboane. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus doamna Moroșanu vă contrazic anul 
trecut m-am dus eu personal în metro și am făcut pachetele aici și au avut kinder, fruct a fost 
ok. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus atunci acum doi ani. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus acum 2 -3 ani au fost luate de la 
Moldoveni. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus de 20 de lei se poate lua o punguță 
consistentă. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus eu mi-am dedicat timp, am fost din timp 
la metro am facut achiziția pentru a beneficia de preț bun și de raportul calitate eu zic că a fost 
cât de cât înregulă. Dacă vreți la fel ne implicăm și anul acesta, dacă nu dăm la un agent 
economic să le facă. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus  Nu.  
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Domnul consilier local Benchea Ioan a spus până la urmă gestul contează și să ținem cont și 
de regulile care le parcurgem și eu aș vrea să le dea și de 50 lei dar dacă astea sunt 
posibilitățile. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus nici nu ne putem duce cu pufuleți la 
copiii, am văzut pachețele și nu e chiar în regulă. Niște dulciuri altceva 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a supus la vot proiectul. 

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   

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus în momentul în care se dau cadourile 
astea mai invitați și din consilieri. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus dacă sunteți dispuși sigur că da. Puteți 
veni să facem dou echipe una pentru Handrești și una pentru Oțeleni. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus eu am fost invitat o dată și îmi pare rău că l-am 
refuzat pe domnul primar, mi-a dat telefon. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus spre exemplu anul trecut am fost singur, 
nu a fost disponibil nimeni. 
Domnul consilier local Carp Dănuț a spus anul trecut s-a fost acasă. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 13 pe ordinea de zi: 
adresa nr. 9881/15.11.2021 – inițiatori grupul de consilieri locali. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus da, materialul. 
Domnul consilier local Benchea Robret a spus domnul Ioan, adresă e semnată de 
dumneavoastră, având în vedere că a fost cam din scurt în data de 15.11.2021 a fost 
înregistrată, aș vrea să fie pentru sedința ordinară. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus bănuiesc că aveți alte multe activități și nu ați 
reușit să le puneți. 
Domnul consilier local Benchea Robret a spus nu am reușit. Aștept să vină doamna 
secretară să mai am nevoie de câteva informații de la ea, ținând cont că a fost de pe 15 și până 
s-a dat mapa, a fost foarte scurt momentul, nu am avut timpul suficient, promit ca la 
următoarea sedință ordinară când o să fie, am să prezint atunci raportul. 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 14 pe ordinea de zi: 
Probleme curente și întrebări. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus eu am mai facut o dată o sesizare în cadrul 
consiliului local și astăzi mă repet. Pe raza comunei Oțeleni nu mai sunt tomberoane pentru 
sticlă. Îmi pare rău dar trebuie să vă spun din nou, am rămas cu gunoiul la poartă, acum două 
săptamani mașina mi l-a refuzat, acum 4 săptămâni nici măcar nu au oprit să îl ia. De aceea vă 
rog scoateți tomberoanele pentru sticlă public pentru toți cetățenii comunei, nu doar pentru 
privați, toți cetățenii din sat îmi spun cum să intru să îi pun gunoiul deoarece e al lui. De aceea 
vă rog să luați măsuri și să scoateți tomberoanele pentru întreaga populație și nu doar pentru 
cei privați. 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vă răspund eu. Noi am încercat prima 
dată să punem în locuri publice, am avut la școală, am avut în mai multe locuri și oamenii din 
păcate sunt cetățenii comunei Oțeleni nu prea respectă și au pus gunoi inclusiv pampers, am 
scos din tomberoanele de la școală, mortăciuni și multe altele. Un singur tomberon mai este 
pe stradă la nenea Iosif Fron îl administrează binișor ăla o ramas, în schimb la agenții 
economici li s-a deschis poarta tuturor să pună sticlă. Cine m-a întrebat tot am trimis inclusiv 
le-am inscripțioant în spate la fiecare agent economic, s-au inscripționat tomberoanele care 
sunt pentru sticlă și borcane, interesul nostru e să colectăm selectiv, nu amestecat și să știți că 
a dat randament, dacă ne uităm. În luna decembrie, doamna contabilă vreau să prezentăm 
situația, ceea ce se încasează din sat și ceea ce se plătește, ba mai mult dacă nu ne încadrăm 
cu ceea ce am încasat cu ceea ce am plătit la operatorul de salubrizare cu siguranță se v-a mări 
prețul pentru anul 2020. Îndem, fiecare consilier are responsabilitatea de a îndemna la rândul 
lui din sectorul care și-l atribuie la colectarea selectivă. Sunt două tomberoane și la mine în 
spate și la Tiba, pe care stau cu ochii pe ele și le administrez, de multe ori m-am băgat în ele 
și am scos altfel de gunoaie, personal pentru că insist foarte mult la colectare selectivă. 
Domnul consilier local Benchea Robret a spus când vin cei cu tomberoane, mașina care 
ridică sticla dacă are altceva nu-l ridică. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus de pe stradă nu se ia. A fost o problemă 
la Emilica la Hândrești, m-am dus și i-am spus nu scrie nicăieri că este doar pentru prăvălia 
matale, te rog doar ai grijă și administrează-l ca să fie în regulă și la Hândrești la Satu Nou la 
Cătălin niciodată nu cred că s-a închis la cineva, e posibil să fie La Cabană închis și l-a fi tras 
în curte acolo trebuie să mergem, să intervenim, la Gelu Mârț acolo nu mi s-a plâns nimeni că 
nu primește, domnul Burduja a refuzat să primescă. 
Domnul consilier local Benchea Robret a spus o să punem oamenii care merg cu gunoiul să 
mai informeze că tomberonul de sticlă este acolo. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus vreau să mai informez aici cu un lucru, dacă îi 
dai 10 lei la cei de la gunoi îți ia și gunoiul cu sticlă. 
Domnul consilier local Benchea Ioan a spus e afacerea lui. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus atunci ce facem procedăm toți la selectoarea 
gunoiului sau nu. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus toți ar trebui domnule consilier. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus dacă vă uitați pe camera din față o să vedeți 
cum le dă banii în buzunar. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus aici la noi în față? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus m-am autosesizat că unii agenți 
economici fentează, nu au declarație fiscală, nu au dosar fiscal, nu au dispoziție de 
funcționare fentează, spre exemplu unii agenți economici plătesc 1000 si ceva la gunoi pe an 
și alții sunt șmecheri bine merci. Respectivii pe care îi vom depista, începem o acțiune în 
perioada următoare vor fi impuși conform codului fiscal pe ultimii 5 ani, ca să se bucure să le 
fie de învățătură. 
 
Doamna Bartic Daniela, președinte de ședință 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 

BARTIC DANIELA 
p.Secretar general,  

Dieac Carmena
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