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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, 27.07.2021 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 cu atribuții  delegate inspector 

Dieac Carmena, ofițer stare civilă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Oțeleni.  

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. 161 din 21.07.2021.  

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 

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Oțeleni pentru lunile august, 

septembrie și octombrie 2021 
 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia pentru activităţi 

juridice, de disciplină, 

protecţia mediului, 

urbanism şi amenajarea 

teritoriului 

4. Proiect de hotărâre privind achiziția unei Primar,  Comisia pentru activităţi 
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camionete 

 

 

 

 

 

 

Gherăescu 

Felician Mihai 

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 privind implementarea 

proiectului ”Modernizarea sistemului de 

iluminat public prin creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat 

public în comuna Oțeleni, județul Iași - 

etapa II” 
 

 

 

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 privind modernizarea 

prin asfaltare a unor segmente de drum din 

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 

14. Probleme curente, întrebări   

 
Domnul președinte de ședință Benchea Robert 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 Benchea Robert a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 23.06.2021- inițiator 

pentru secretar general Dieac Carmena; 

Dl. consilier Benchea Ioan solicită corectarea procesului verbal pentru că sunt cuvinte 

stâlcite respectiv,, facturi aerate,, in loc de ,,facturi airate,, și dezacorduri intre subiect si 

predicat și litere inversate. 

Spune că, în lipsa materialului, doamna contabilă a prezentat ce a vrut ea având  o 

contrazicere cu ea cu privire la excedentul din 2020: Curtea de Conturi zice 74 000, dumneaei 

spune 227 mii, scrie negru pe alb la pagina 11, ca să știe și colegii, din totalul de venituri 
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încasat în anul 2020 în sumă de 7581147 lei s-au efectual plăți în sumă de 7507130 lei  

rezultând asfel un excedent la sfârșitul anului 2020 în sumă de 74 017 lei iar dumneaei l-a 

contrazis. 

Doamna Flip Anca – Ionela, prezentă în ședință, intervine și precizează că la excedentul din 

anul 2020 de 74 000 lei se adauga excedentul din anul 2019 in valoare de 153560 lei astfel 

exccedentul cumulat pe anii 2020+2019 fiind de 227 de mii-adica suma precizata in 

documente. 

 Dl consilier Benchea spune ca n-a fost Camera de Conturi explicită. 

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  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   

 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr.2 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 25.06.2021- 

inițiator pentru secretar general Dieac Carmena; 

Discuții nu au fost. 

Dl consilier Benchea spune ca n-a fost Camera de Conturi explicită. 

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  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   

 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr.3 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Oțeleni 

pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021- inițiator – primar Gherăescu Felician 

Mihai ; 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier Dieac Adrian propune ca președinte de ședință pe domnul Cezar Iosif. 
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Dl consilier Benchea Ioan propune realegerea ca președinte de ședință a domnului Benchea 

I. Robert. 

Dl consilier Benchea Ioan retrage propunerea în timpul votului. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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 Benchea I. Robert a dat citire punctului nr.4 de pe ordinea 

de zi: Proiect de hotărâre privind achiziția unei camionete- inițiator – primar Gherăescu 

Felician Mihai ; 

Comisia econommică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai precizează că s-a renunțat la achiziționarea unei 

remorci pentru tractor, camioneta urmând sa fie folosită la cărat piatra, pământ, pentru 

activități gospodărești. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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   

După exprimarea votului domnul viceprimar Benchea I. Robert propune ca mașina care 

va fi achiziționată să poată fi condusă de posesorii de permis cat. B, eventual o mașina 

detarată care poate duce și 5 tone de marfă, pentru ca , în situații de urgență, de exemplu 

iarna, să nu se depindă doar de anumite persoane. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai propune, în masura în care permite bugetul, 

achiziționarea unui camion MAN, fiind de părere, din experieța personală ca este o mașină 

bună,  iar o mașina mai mare este o mașina mai rezistentă.  După prospectarea pieței , dacă se 

va găsii ceva bun, de calitate , se va cumpăra dacă nu mai bine nu se achiziționează nimic. Îi 

spune d-lui viceprimar Benchea I. Robert că dacă dorește ca mașina sa aibă până în 3,5t , să 

propună amemendament în acest sens.  

Domnul viceprimar Benchea I. Robert spune discuția inițială a fost că se cumpără o  

mașină condusă cu B. 
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Se propune de ceilalți consilieri ca discuțiile să continuie înafara ședintei în cadrul 

raporturilor de serviciu. 

Alte discuții nu au fost 

 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr.5 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de 

iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în 

comuna Oțeleni, județul Iași - etapa II”- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

Domnul consilier Cezar Adrian spune ca iluminatul în întreaga comună este o chestie bună 

dar a văzut în alte comune iluminat cu panou solar și întreabă dacă nu este o variantă mai 

bună. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că lampile sunt aprobate de Agenția 

Fondului de Mediu și se încadrează în regulamentul lor, se incadrează în cost. Mentenanța 

panourilor sistemului cu panouri fotovoltaice este foarte scumpă, peste posibiltățile bugetului, 

nu a vazut în tipul acesta de proiect decât lampi de la Urbio și Osram care au un modul și își 

reduc intensitatea în anumite perioade. 

Domnul consilier Cezar Adrian a spus că are achiziționată o astfel de lampă acasă de 2 ani 

și își face treaba, este bună. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că o să solicite prin studiu de fezabilitate 

și varianta aceasta, dânsul a văzu la Tatăruși un gen de proiect, care au și eoliene și panouri 

fotovoltaice, dar au început să cadă, au fost finanțate prin POR, și nu mai au cu ce le întreține, 

primarul de acolo fiind de parere că trebuie sa le dea jos, dar o să transmită proiectantului. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.6 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind modernizarea prin asfaltare a unor segmente de drum din 

Comuna Oțeleni, județul Iași - primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

Dl consilier Benchea Ioan întreabă despre ce segmente de drum este vorba. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că propune: capetele de drum de la 

Hândrești, capetele de stradă de la biserică la vale, de la biserică de unde s-a terminat la 

Hândresti de unde s-a terminat să se unească cu drumul asfaltat jos acolo, mai este capăt la 

Bosman(nu știe exact cum se numeste strada) capat Arcului și mai este de la pod pâna la 

școală  care chiar dacă nu este buget se va da drumul la un proiecțel poate se reușește să se 

găsească finațare. 

D-na consilier Morosanu Anca Felicia propune încadrarea  la calamitate a drumului de la 

Ciobanu care duce incolo , pentru ca este dezastru.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că se încadrează inclusiv pârâul cu 

malurile consolidate dar merge foarte greu. 
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D-na consilier Morosanu Anca Felicia spune ca acolo(la pârâu) vor fi mereu probleme 

pentru că ei dacă consolidau cumva si faceau doua aripi, cum le-a zis atunci, una undeva pe 

stânga spre Ciobanu și cealalta spre dreapta spre medianul ăla care e în față la Ermina și să 

lungească în partea cealată 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că este foarte greu pentru că la bugetul 

local nu sunt bani, dar face proiectul gata poate pe parcurs se va găsii o sursă de finanțare, 

fiind vorba de aprox. 60 de mii de lei fără TVA  pe km. 

D-na consilier Morosanu Anca Felicia spune că pe strada Morii lucrarea a fost facuta de 

mântuială, nu s-a compactat terenul, nu s-a bagat nisip iar asfaltul s-a rupt deja. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că nu a fost constructoul pe care și l-ar fi 

dorit, compania DANLIN a lucrat foarte bine la lucrarile pe care lea mai avut la Oțeleni dar 

licitația o ține Compania Națională de Investiții și nici ei nu pot decide, cine se înscrie la 

licitație are obligația să facă. Acum o sa  vadă ce se face și cu căminul de la Hândrești, vine 

tot firmă de la Suceava, de 2 săptămani tot zice ca vine și nu a venit nimeni. A fost cu ei să 

facă un sondaj și iese apa în față la fel ca la dispensar, au cerut de la proiectant altă variantă, 

sunt chestii tehnice peste care nu se poate trece, mai ales că finanțatorul este  Compania 

Națională de Investiții, ei controlează totul și dirigintele de șantier este pus tot Compania 

Națională de Investiții, primăria poate doar sa facă sugestii, primaria a facut un proces verbal 

de predare amplasament. 

Se discută că trebuie  că trebuie mărit la ieșirea de sub pod ,(tot s-a sapat ca așa a spus 

primarul dar nu e o soluție asta) . Torentul Țigan are forță, începand de la Bodescu a șters tot, 

a deviat de la Alina la Ciobanu a intrat în casă, la Viroana... 

D-na consilier Morosanu Anca Felicia spune că constructorul a venit inițial cu tuburi de 800 

și a ieșit și le-a zis ca nu e bine și au făcut podul. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.7 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei 

Oțeleni în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă în anul 2021- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

 

D-na consilier Morosanu Anca Felicia întreabă dacă s-a facut tabel și câte familii sunt . 

D-ra Dieac Carmena precizează că sunt 11 familii. 

Se întreabă dacă suma este tot 500, domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune ca suma 

este tot 500. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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   
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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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.8 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare și reabilitare 

drumuri afectate de inundații în comuna Oțeleni, județul Iași”- primar Gherăescu Felician 

Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

Dl consilier Benchea Ioan  întreabă daca nu este aceeași situație. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că nu e aceeași situație, sunt niște 

tronsoane pe etapa a doua, sunt prinse în lista sinteză la Compania Națională de Investiții, 

sunt drumuri care au fost afectate de inundații și pregătesc un nou proiect dacă ăsta se 

finalizează vin cu următorul pentru finanțare. 
Dl consilier Benchea Ioan  spune că asta s-ar lega și cu drumul de exploatație agricolă 
modernizat și reabilitat drumul de la Bulai Lurențiu cu partea de acolo de făcut legătura cu 
moșia lui Cezar Adrian pe Dealul Cioate, acolo e jalanie, cum a fost taiat drumul a luat-o apa 
la vale. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că pe acolo este prevazut drumul dar sunt 
probleme tehnice pentru că nu corespund distanțele din inventarul public și trebuie trecute 
prin consiliul local pentru a le putea intabula, fiind o condiție pentru finanțare. A fost la 
prefectura și a  discutat o variantă și încearcă să le intabuleze și după aia se va depune. 
Punctajul iese bunișor și speră în finanțare pentru drumurile de exploatare. 
Dl consilier Benchea Ioan  întreabă dacă 66 000 lei sunt pentru masurători topografice? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că sunt pentru măsurători și intabulări. 
Dl consilier Benchea Ioan  spune ca banii trebuie dați celor care fac proiectul si întreabă, 
dacă nu se aprobă, banii sunt pierduți? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că ăsta care este cu Compania Nțională de 
Investiiții trebuie sa se meargă cu Daliu și pentru drumurile care se asfaltează și care s-au 
asfaltat se cheltuie bani, proiectul tehnic a fost suportat din bugetul local, sunt în lista sinteză, 
dânsul este pentru a obține asfaltare pentru ce s-a lucrat. De asta nici nu a dat drumul la etapa 
a doua, era eligibl demult, dar nu credea în implementarea proiectului în asfaltare și a zis că 
mai întâi să vadă asfaltată o etapă și după dă drumul la următoarea. Precizează ca daca nu 
cheltuie bani, daca nu se fac studii de fezabilitate si daca nu se fac proiecte, nu se va reușii să 
se dezvolte comuna,  și ca să se facă pe bugetul local este foarte, foarte anevoios. 
Dl consilier Benchea Ioan  întreabă dacă sunt prinse toate segmentele de drum? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că nu sunt toate, sunt cele care au fost 
prinse in procesul verbal de calamități, mai este și etapa doi și este și ordin de ministru cu 
etapa trei deci mai este o solicitare de finanțare la Compania Națonală de Investiții, mai este și 
o varianta a treia dar se iau sistematic 
Dl consilier Benchea Ioan  întreabă dacă sunt calamitățile cele vechi, de ani de zile fiind de 
părere că alea nu prea erau calamitate, s-au facut poze pe acolo. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai intervine și spune că până nu a a avut informația 

nu au fost niciodata date calamitate drumurile la Oțeleni  , pâna nu a fost intrebat de la 
prefectura , și i s-a spus ca de de câte ori este cod roșu să facă cerere și o să vină comisie și o 
să se dea. Așa s-au obținut bani anul trecut pentru pietruire, s-au pietruit drumurile prin câmp, 
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doar cerând și îngroșând obrazul, stând în primărie nu vine nimeni sa aducă , trebuie mers 
cautată informația și batut la ușa care trebuie; 
 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.9 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ” Amenajare drumuri de 

exploatare agricolă în comuna Oțeleni, județul Iași”- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 
Dl consilier Benchea Ioan  intreabă de ce drumul de exploatare/exploatație agricolă, 
porțiunea de la cimitirul nou, nu afost terminată, nu a fost prinsă în proiect? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că este parte de intravilan și la deal și la 
vale, a mușcat din intravilan  și AFIR-ul nu finanțează pe intravilan, ăla este pe proces verbal 
dat calamitat pe varianta trei, va trebui să se gasească  soluție și pentru ăla, trebuie să se facă. 
Dl consilier Benchea Ioan  întreabă dacă la proiectul nou nu se poate introduce pe traseu și 
drumul de la Voronic , Deal Cioate ca să iasă la hotar? Adică face legătura cu ieșirea din 
Oțeleni-drumul Voronicului-dreapta pe Dealul Cioatelor cum i se spune în termeni populari. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că l-a gândit cu proiectanții astfel : 
conditiile de punctaj presupun ca drumul să descarce traficul de pe drumul județean și și să fie 
mai scurt decât drumul județean, adică să fie o variantă mai scurtă decât  drumul județean, si 
se descarcă la Bahna și intra la Costel Ionescu în spate,  se duce pe la Magdalena și vine prin 
Dăiceni și face legătură cu drumul modernizat de exploatație, vine între Cioate și Cobeja și 
coboară pe la Țugulean, astfel varianta propusa este mai scurtă decât drumul județean care 
face o buclă și vine și prin sat și astfel speră ca fianțatorul să acorde punctaj să se poate obține 
finațarea. 
Dl consilier Benchea Ioan  spune că așa s-ar împușca doi iepuri dintr-un foc, s-ar rezolva 
problema inundațiilor dinspre Voronic-Dealul Cioatelor, s-ar gasii soluții cu șanțuri și s-ar 
face și legătura. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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   
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MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr.10 de pe ordinea de 

zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Oțeleni pentru anul 2021”- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 
Dl consilier Benchea Ioan  intreabă pe doamna contabilă dacă per total situația este pozitivă 
sau negativă. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că rectificarea este între capitole. 
Doamna Flip Anca – Ionela spune că a mai pus la venituri, pentru că s-a încasat mai mult 
decât a fost trecut în buget-28 000 și  a mai redistribuit din investițiile despre care s-a spus că 
nu se mai fac ( la școală, la remorcă..) și au fost duse pe alte investiții(achiziții camionetă..) 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.11 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Oteleni pentru trimestrul II al anului 2021- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 

Discuții nu au fost. 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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   
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Domnul președinte de ședință Benchea Robert a dat citire punctului nr.12 de pe ordinea de 

zi : Proiect de hotărâre privind avizarea  Planului urbanistic general al comunei Oțeleni, 

județul Iași de către Consiliul Local Oțeleni- primar Gherăescu Felician Mihai; 
Comisia juridică a comunicat aviz favorabil 

Discuții nu au fost. 
 
 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.13 de pe ordinea de 

zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a condițiilor de 

înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza carora se stabilește 

procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri 

europene nerambursabile derulate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Oțeleni- primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil 
Dl consilier Benchea Ioan  intreabă dacă este vreun proiect în evidență aici la primărie 
înafară de tablete? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că buldoexcavatorul este tot prin fonduri 
europene, drumul de exploatare agricolă etc. 
Dl consilier Benchea Ioan  intreabă dacă s-a lucrat cu angajat separat? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că sunt firme de consultanță și oameni din 
aparatul de specialitate care au fost pentru implementarea proiectuluir, exista comisie de 
specialitate din aparatul primarului pentru implementarea proiectului, care semnează. 
Dl consilier Benchea Ioan  intreabă care este intenția pe viitor, sa se lucreze cu firme sau cu 
oameni? 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că va continua ca până acum 
Doamna Morosanu Anca Felicia spune că sunt primării care au oameni angajați doar pe 
achiziții publice. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că daca cineva cunoaște oameni care știu 
să scrie proiecte, să spună. 
Dl consilier Benchea Ioan  spune să nu mai angajeze oameni, să dea sarcini la cei din 
primărie care se pricep ca și pănă acum, și să fie recompensati la salar conform prevederilor 
legale. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că va merge pe aceeași formulă ca până 
acum pentru că s-a reușit obținerea de finanțări. 
 

Domnul  președinte Benchea I. Robert  supune la vot proiectul cu tot cu propunere , în urma 

votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 
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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 Benchea Robert a dat citire punctului nr.14 de pe ordinea de 

zi : Probleme curente, întrebări; 

Dl consilier Damian Ioan spune că la Hândrești zoana nu s-a cosit și intreabă cine trebuie să 
facă asta, este sau nu domeniu public și la pârâu este iarba mare cât fântânile nu se mai vede 
nimic, pe unde are Chelaru, este urât. 
Domnul viceprimar Benchea I. Robert spune că lumea nu mai face curat în fața porții și cu 
doi oameni nu poti acoprii totul cand sunt inundații și drumurile  
Dl consilier Damian Ioan spune că omul care are gradina sau casa trebuie să facă curat nu 
trebuie lăsat așa. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că trebuie notificați oamenii dar nu vrea 
domnul viceprimar. 
Dl consilier Carp Dănuț spune că a văzut că s-a început drumul la cimitir, el am ai spus 
problema să se îndrepte, să se petruiască . Ceea ce s-a facut e foarte bine, s-a îndreptat partea 
înclinată dar acum fiind moale s-a distrus pe partea cealaltă 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că din cauza aceasta a retras utilajul de 
acolo și o să încerce cu autogrederul să îndrepte. 
Dl consilier Carp Dănuț  propune cu materialul rezultat în urma îndreptarii sa se facă o 
porțiune pentru a se putea întoarce. 
 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai propune ca în momentul în care sunt utilajele 
vor fi acolo cine are o idee să meargă să o propună. 
Doamna Morosanu Anca Felicia întreabă în ce ordine se fac șanțurile, pentru că pe strada 
Morii accesul la proprietăți nu se poate face. Toate gospodăriile de pe partea ei începând de la 
Valentin, nu pot face nici ei și nici constructorii nu vin, domul primar sa mai insiste. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că se lucrează pe Hândrești acum, 
proiectul este cu acces la proprietăți, dar nu are o relație directă cu constructorul, mai insista 
unde sunt probleme( de ex cum a fost dupa iaz), strada doamnei consilier va fi ultima. 
Doamna Morosanu Anca Felicia întreabă dacă se va face acesul la proprietăși anul acesta. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că termenul este foarte scurt pentru că 
expiră autorizația de construire și i-a anunțat ca nu se prelungește. 
Domnul..... spune ca mai vine o firma de șanțuri sunt 37 de poduri și 37 trebuie să facă 
Doamna Morosanu Anca Felicia întreabă dacă la ea este prevăzut cu șanț de sus pâna jos 
cum va face debit la apă? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că din cauza asta a fost comisie cu inginer 
de la CONESTA , care au venit s-au uitat și vor să dea soluții, sa asigure hidraulica, a văzut 
prin unele locuri cu rigolă să se ducă apa sa nu rupă pe lângă asfalt.  
Doamna Morosanu Anca Felicia spune că ploaia de săptămâna trecută a sfarâmat asfaltul. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că a fost și a vazut situația, să vadă cu ce 
poate ajuta, spune ca ei nu pot recepționa așa lucrarea și cu siguranță vor scoate și podul. 
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Domnul consilier Cezar Adrian spune ca la inundații pe strada ......pentru ca nu este șanț 
nici pe stânga nici pe dreapta toată piatra o baga la Mihai Diac, gaura la pod este foarte mică 
și trebuie mărit, trebuie vorbit  cu moștenitorii și mărit cumva 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că probleme sunt multe și este greu  în 
cazurile unde moștenitorii se ceartă pe proprietate, îi propune d-lui Robert să vina cu o 
sugestie fiind vecin 
Domnul viceprimar Benchea I. Robert spune că a reușit să o convinga să-și taie podul și a 
făcut  rigolă . 
Domnul consilier Cezar Adrian spune că la Cioate apa ar trebuie deviată in pârâu altfel  va 
ajunge tot la Mihai. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că intenția este să fie dusă spre Cobeja, să 
nu mai intre în sat. Spune că înainte Cioatele se arau și invers și torenții nu mai aveau atâta 
putere, la casa lui Burca era nenorocire , a venit cu forță și a intrat în casă mâl și aluviuni de 
pe deal 
 Doamna Morosanu Anca Felicia solicită să se îndrepte și drumul casa de la padure, că la 
restul de acolo s-a facut , stie și domnul Ionescu și domnul vice unde este. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că știa că s-a facut și acolo , dacă nu o să 
se facă. 
Domnul președinte de ședință Benchea Robert 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 

BENCHEA RBERT 
p.Secretar general,  

Dieac Carmena  


