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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. 8020 din 28.09.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28.09.2021 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 Adam Petronela.  

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal:  
 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

1. AGHIORGHIOAIE IONEL PREZENT 

2. BARTIC DANIELA PREZENT 

3. BENCHEA IOAN PREZENT 

4. BENCHEA ROBERT PREZENT 

5. CARP DĂNUȚ PREZENT 

6. CEZAR ADRIAN PREZENT 

7. CEZAR IOSIF PREZENT 

8. DAMIAN IOAN PREZENT 

9. DIEAC ADRIAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE ABSENT 

12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

 
La ședință participă 11 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. . Absentează 

următorul consilier local:OPĂRIUC VASILE NICOLAE. 
 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. 200 din 21.09.2021.  

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 24.08.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

09.09.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

amplasării, semnalizării și denumirii  

stațiilor de pe traseele transportului public 

județean de călători, prin curse regulate, 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 
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situate în comuna Oțeleni, județul Iași 

precum și avizarea fluxului de călători la 

nivelul localităților componente ale U.A.T. 

Comuna Oțeleni 

 

din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni 

 

 

 

4. 

Proiect de hotărâre privind înregistrarea 

Primăriei Comunei Oțeleni în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată on-line a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar (SNEP) și modul de suportare a 

comisionului bancar la tranzacțiile on-line  

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

 

 

 

5. 

Proiect de hotarâre  privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pentru anul 2021 

 
 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

 

 

 

6. 

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea 

modului de plată a redevenței de către 

societatea APAVITAL S.A. pentru 

bunurile de retur concesionate 

 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind  abrobarea  

lungimilor drumurilor de exploatare 

situate în comuna Oțeleni, județul Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

administrarea domeniului 

public şi privat, 

agricultură din cadrul 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui membru din cadrul Consiliului Local 

Oţeleni pentru a face parte din Consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, 

în anul şcolar 2021 – 2022 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru activităţi 

social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement din cadrul 

Consiliului Local al 

comunei Oțeleni 

9. Probleme curente, întrebări 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

Proiectul de hotarâre nr. 7980 din 28.09.2021 privind implementarea proiectului 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași„ 

 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a supus la vot 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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a supus la vot întreaga ordine 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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 24.08.2021- inițiator 

secretar general Adam Petronela; 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia solicită consemnarea în procesul verbal că 

este ”pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, deoarece are o problemă și este posibil să 

plece în timpul ședinței de consiliu. 

Alte discuții nu au fost. 

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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   
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BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 09.09.2021- 

inițiator secretar general Adam Petronela; 

Discuții nu au fost. 

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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării, semnalizării și denumirii  stațiilor de pe 

traseele transportului public județean de călători, prin curse regulate, situate în comuna 

Oțeleni, județul Iași precum și avizarea fluxului de călători la nivelul localităților 

componente ale U.A.T. Comuna Oțeleni - inițiator primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif face precizarea că stațiile au rămas la fel. 

Dl primar Gheraiescu Felician Mihai spune că a fost dată mai demult o hotărâre de consiliu 

prin care s-au mai propus unele stații dar s-au amestecat stațiile de călători cu stațiile 

microbuzului școlar și la Consiliul Județean,  când a ajuns respectiva hotărâre, au fost 

nemulțumiți preciând ca nici în Iași nu sunt stații din 50m în 50 de m și i s-a spus cadrul legal 

și ca atare rămân în forma cum sunt. 

Se face solicitarea sa fie o stație și în Satul Nou. Dl primar Gherăescu Felician Mihai spune că 

în momentul când intră operatorul se va construi o stație și la Satul Nou, pentru că a făcut 

solicitare la operatorul de transport, la SAMI TRANS, să intre cu autobuzele prin Satul Nou, 

a obsevat că șoferii întârzie să intre dar cu siguranță vor trebui să intre. 

Doamna consilier Moroșanu Anca Felicia întreabă dacă se decalează ora, pentru că a 

obsevat că scrie că se decalează la 7:45 în loc de ora 8:00? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că trebuie să scoată și ei timpii de undeva, 

îi înțelege și pe ei dar dânsul le-a propus altă variantă să intre pe la Bahnă și să iasă prin 

centru că ăia care ies la Jitaru sau sus, tot de prin mijlocul satului ies și le-ar fi mai ușor să-i 

colecteze de pe drumul asfaltat dar cum vor hotărî așa vor face. 

Domnul consilier Cezar Adrian spune că i se pare normal sa vina un pic mai repede , omul 

face naveta si trebuie să se încadreze, profesorii să aibă timp să ajunga la școală. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că, cursele sunt calculate cumva ca să se 

încadreze profesorii, angajații care sunt abonați, nu sunt facute dupa capul lor. 
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Domnul  președinte Cezar Iosif  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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

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

Proiect hotarâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Oțeleni în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul 

de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line- inițiator – primar Gherăescu 

Felician Mihai ; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai precizează că se poate plătii de la distanță, au 

fost solicitari în sensul ăsta. 

Domnul  președinte Cezar Iosif  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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.5 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Oțeleni 

pentru anul 2021– primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul consilier Damian Ioan propune să se dea bani  și la preotul ortodox. 

Doamna contabilă intervine și precizează că sunt prinși 15000 lei. 

Domnul consilier Benchea Robert întreabă cât este prins pentru mașina de pompieri și 

întreabă cât mai rămâne de acolo? 

Doamna contabilă spune că 30 000  lei. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  intervine și spune ca nu se poate știi cât va 

costa reparația mașinii de pompieri, câte șuruburi bagă, trebuie instalație electrică, la urmă o 
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să se vadă, nu se poate vorbii înainte pentru ceva ce nu s-a făcut, la urmă în rectificarea din 

decembrie așa cum s-a discutat cu toți, se va avea grijă să se găsească o formulă. Daca nu va 

fi la sfârșitul anului acesta , cu prioritate, va fi la începutul anului viitor când se constituie 

buget.Toți sunt conștienți că sunt datori către bisericile ortodoxe, să se dea și la ei niște 

bănuți, acum nu o să se dea nimic la biserica catolică și o să se dea la ei, se va găsii o soluție, 

la fel cum s-au pus de acord și s-au dat toți banii la biserica catolică, este normal și omenește 

să se rezolve și cu biserica ortodoxă. 

 Domnul consilier Benchea Ioan  spune că e necesar mai ales că preotul Chirilă a renunțat în 

favoarea bisericii romano-catolice. 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif spune că preotul a înțeles situația, că acum 3 ani, 

când i s-a dat lui, a înțeles când și alții au refuzat în favoarea sa. 

Domnul  președinte Cezar Iosif  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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.6 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind stabilirea modului de plată a redevenței de către societatea 

APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate-inițiator– primar Gherăescu Felician 

Mihai ; 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  precizează că APAVITAL plătește o redevență 

către Primăria Oțeleni, deci sunt niște bani care ajung la primărie dar care trebuie să ajungă 

tot la ei, nu a înțeles exact acest sistem dar așa este aprobat în statutul asociație ARSACIS, 

este o chestiune formală, investiția este a primariei, practic ca să o administreze trebuie să dea 

și bani. 

Doamna contabilă Anca Filip spune că redevența pe care APAVITAL ar da-o primăriei 

pentru că utilizează sistemul acesteia, trebuie să le-o dea primăria înapoi pentru că ei au 

investiții în derulare și au credite în derulare  

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif spune că acestea nu sunt pentru primaria Oțeleni. 

Doamna contabilă Anca Filip spune că există temei legal care preizează că atâta timp cît au 

credite în derulare trebuie să le restituim lor redevența și ca să nu mai fie plimbați banii de la 

APAVITAL la Primăria Oțeleni și inapoi, APAVITAL îi dă la ARSACIS și aceștia îi 

gestionează și astfel Primăria Oțeleni iese din circuitul acesta. 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif întreabă dacă nu se aprobă ce se întâmplă? 

Doamna contabilă Anca Filip spune că APAVITAL va continua să dea redevența la 

Primăria Oțeleni iar Primăria îi dă înapoi. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că a vazut undeva la consecință că le-au 

dat sitemul să-l gestioneze, din punctul lui de vedere trebuie aprobat. 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul  președinte Cezar Iosif  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   
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BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.7 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind  abrobarea  lungimilor drumurilor de exploatare 

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

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că este vorba despre aceleași drumuri, se 

încearcă intabularea corectă a lor și este necesară hotarârea în forma acesta. 

Domnul  președinte Cezar Iosif  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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.8 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Oţeleni 

pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, în anul şcolar 

2021 – 2022-inițiator– primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Doamna consilier Morosanu Anca Felicia îl propune pe domnul consilier Benchea Robert  

Domnul  președinte Cezar Iosif  supune la vot propunerea doamnei consilier Morosanu 

Anca Felicia , în urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0”abțineri”. 

 

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

votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 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   
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TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.9 de pe ordinea de zi: 

Proiect hotarâre privind  implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local 

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

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că lungimea este destul mare, să se uite 

pe planșa  de la Oțeleni, recomandarea a fost să se meargă cu proiecte fezabile în jur de 5 km 

pentru comune de gradul 2, pentru Anghel Saligny. Dânsul propune să se ia lungimea de pe 

Dealul Viei și să se completeze la biserica ortodox (str. Arcului). 

Doamna consilier Morosanu Anca Felicia întreabă care din Dealul Viei? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că este de la cimitir până la .., vroia să se 

închidă varianta aceia dar nu este urgență majoră 

Dl consilier Benchea Ioan spune că este o idee bună având în vedere că acolo locuiește și 

domnul Gheraescu, consilierul personal. 

Doamna consilier Morosanu Anca Felicia întreabă dacă strada  Morii este prinsă? 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif spune că este prinsă în proiect, cel cu rosu este 

facut cel cu albastru este acum. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că a incercat să aibă continuitate. 

Doamna consilier Morosanu Anca Felicia întreabă dacă nu sunt drumuri mai afectate de 

calamități decăt cele prinse, cele care sunt afectate de ploi. 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif spune că toate din Dealul Viei sunt afectate. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că pe CNI 2, pe procesul verbal are 

prinsă inclusiv strada Pârâului și cu toate străzile care coboară de la strada bisericii la vale dar 

a fost separat în două pentru că dacă se merge cu 10 km de drumuri s-ar putea să zacă pe la 

Compania Națională de Investiții și astfel s-a optat să se meargă cu fragmente de câte 4-5km 

ca să poată fi și implementate. Se merge cu proiectul tehnic în comisiile tehnico-economice la 

minister după care se apucă de următorul, cam așa funcționează. 

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

exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1”abțineri”. 

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  DIEAC ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr.10, după suplimentare, 

de pe ordinea de zi : Probleme curente, întrebări; 
Dl consilier Cezar Adrian   spune că trebuie facut ceva cu hoții de porumb. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că există o hotărâre de consiliu în acest 
sens. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  propune ca la următoarea ședință, pentru că 
trebuie să se mai facă o ședință pentru a se modifica statutul ADI Oțeleni-Boghicea, pentru a 
se obține finanțarepentru gaz ADI-urile vor avea întâietate și se va merge în asociere cu 
Boghicea ca să aibă întâietate la finanțare pentru rețeaua de gaz și trebuie șlefuit , adăugat și 
înființare rețele de gaz. Asfel propune invitarea șefului de post sau un reprezentant în cazul în 
care șeful de post nu este, inclusiv de la Sectia 7 Rurala Tg. Frumos, se va face o adresă să 



9 
 

vină un reprezentant să se poarte niște discuții în cadrul ședintei de consiliu local pentru a se 
vedea ce se poate . 
Dl. consilier Benchea Ioan spune că asta este pentru că nu li s-a pretins să prezinte raportul 
de activitate pe anul trecut, nu ies în stradă dar nici a post nu gaseste pe cineva. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  spune că nu are o relație de supordonare cu 
aceștia. 
Dl. consilier Benchea Ioan spune că atunci când dânsul era în activitate era interesat să 
participe la ședințele de consiliu pentru că se mai ridicau niște probleme, mai prindea și el 
niște chestiuni dar ei nu sunt interesați. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a declarat ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. În conformitate cu prevederile art. 

138 alin. (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ne asumăm 

responsabilitatea veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Cezar Iosif 
Secretar general,  
Adam Petronela  


