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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. 2816 din 31.03.2021 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 31.03.2021 ora 14.00, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 

Oțeleni care se defăşoară în sala de ședințe 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 din 12 consilieri locali în funcție.  

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  ședința se desfășoară legal.  

Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (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. 78 din 25 martie 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 

22.02.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat 

în ședința extraordinară din data de 

24.02.2021 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Oțeleni, județul Iași, pentru 

perioada 2021 - 2027 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 
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urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea 

din evidențele fiscale a unor 

procese-verbale de contravenție și 

scăderea sumei de 65.529 lei 

reprezentând amenzi 

contravenționale ale debitorilor ce 

nu pot fi executați silit 
 

 
 

 

 

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 privind privind 

trecerea din domeniul privat al 

U.A.T Comuna Oțeleni în domeniul 

public al acesteia a imobilului Teren 

stație de pompare apă Hândrești   

 

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 aprobarea 

organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Oțeleni 

 

 

 

Consilier local 

Benchea Ioan 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

7. Raport anual al primarului privind 

starea economică, socială și de 

mediu a comunei Oțeleni 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

8. Adresa Instituției Prefectului 

Județului Iași nr. 9656/21.12.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

9. Oferta iluminat public înaintată de 

către S.C. SERBER ELECTRIC 

S.R.L. 

Primar,  

Gherăescu Felician 

Mihai 

 

10. Probleme curente, întrebări   

Domnul primar, Gherăescu Felician Mihai, a supus spre aprobare ordinea de zi. 

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

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   
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CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Cezar Adrian  a anunțat că are un interes personal la punctul nr. 6 de 

pe ordinea de zi, că se retrage și nu participă la acest punct. 

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

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 22.02.2021 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare puctul nr. 1 de pe 

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   

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

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 24.02.2021 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare puctul nr. 2 de pe 

ordinea de zi: 

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

5”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

BENCHEA ROBERT  DAMIAN IOAN 

CEZAR ADRIAN  MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

CEZAR IOSIF  TĂNASĂ MARIUS 

ONOREL 
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DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

  

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Oțeleni, 

județul Iași, pentru perioada 2021 - 2027 

Comisia juridică a comunicat aviz pentru adoptare. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare puctul nr. 3 de pe 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire puctului nr. 4 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a unor procese-verbale de 

contravenție și scăderea sumei de 65.529 lei reprezentând amenzi contravenționale ale 

debitorilor ce nu pot fi executați silit 

Comisia economică a comunicat aviz pentru respingere. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că în referatul nr. 1827/03.03.2021, 

înaintat de către referantul de la biroul taxe și impozite, se precizează faptul că foști angajați 

ai Primăriei comunei Oțeleni au încercat să transforme amenzile în dosare de muncă în folosul 

comunității și că anumite procese verbale nu există în original la dosare, acestea fiind trimise 

către I.P.J-uri în vederea transmiterii către instanțe de judecată. Lipsesc procesele-verbale în 

original și nu pot fi trimise către instanța de judecată. Legea prevede că în situatiile in care 

cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat 

creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare silita poate 

aproba anularea debitelor respective. Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca 

debitorul persoana fizica este disparut sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri 

urmaribile. Drepturile si obligatiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor 

debitorului in conditiile dreptului comun, dispozitiile art. 23 din Lege  ramanand aplicabile. 

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul obligatiei de plata a sumelor ce reprezinta 

amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoana fizica. Din evidenta organului fiscal se 

scad obligatiile fiscale restante inregistrate de debitori, in urmatoarele situatii: a) la implinirea 

termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita și pentru debitorii persoane 

fizice decedate sau declarate disparute ori decedate prin hotarare a unei instante judecatoresti. 



Pagina 5 din 14 
 

Consideră că nu este bază legală pentru ca aceste debite să fie anulate prin hotărâre a 

consiliului local. Pentru persoanele decedate aceste debite sunt anulate pe baza certificatului 

de deces al defunctului. Pentru celelalte doua situatii acestea nu se scot, raspunderea pentru 

recuperarea sumelor cade in sarcina ordonatorului de credite care nu a dispus masuri de 

recuperare in termen sau, daca a dispus, raspunderea cade in sarcina functionarilor catre care a 

dispus luarea acestor masuri. A spus că nu va contrasemna de legalitate această hotărâre în 

forma prezentată. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că dacă nu se pot recupera banii 

aceștia, care ar fi procedura? O instanță pe baza a ce? Suma este destul de mare. Ce se poate 

face? 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că a prezentat mai devreme prevederile 

legale. În caz de deces se vine cu certificatul de deces. S-au înstrăinat procesele-verbale în 

original. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că va solicita o recomandare scrisă de la 

Curtea de Conturi și că se va repune proiectul pe ordinea de zi atunci când vor fi mai multe 

informații. Cei de la  Curtea de Conturi au discutat doar pe compartiment și le-au recomandat 

procedura aceasta. Probabil în baza recomandării Curții de Conturi s-a inițiat acest proiect. 

Aceeași recomandare a fost și la penultimul control. Se va solicita și cadrul legal. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar trebui să se meargă pe prescripție după 4-

5 ani.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că prescripția intervine atunci când nu i 

se face nici o notificare. Funcționarul este obligat să facă demersuri de executare care constau 

în trimiterea une adrese. Dacă debitorul nu figurează cu bunuri, nu există posibilitatea de 

executare.  

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că sunt unii de care nu pot fi găsiți și nici nu 

mai există procesele-verbale. Cui se trimit adresele? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se cheltuie banii cu poșta degeaba. Se 

trimit la familie. Aceștia văd că vine plicul de la primărie și refuză să-l primească. Așa se 

cheltuie bani cu poșta! Având în vedere că valoarea aceasta reprezintă 10% din totalul 

amenzilor, propune totuși să se încerce procedura aceasta. Sunt cazuri în care debitorii chiar 

nu pot fi găsiți.  

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că dacă ar fi cale legală, nimeni nu ar fi 

împotrivă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că la toți aceștia, dacă se verifică în 

arhiva primăriei, nu s-a dat drumul niciodat la un certificat sau o anexă 24. Cand au mai venit, 

s-au blocat eliberarea documentelor până la plata debitelor restante. Cei care sunt pe listă nu 

pot face obiectul unei moșteniri. 

Domnul consilier local Damian Ioan  a spus că dânsul nu vrea să fie bun de plată, ca în loc 

de 50 de lei să i se impute după aceea 50 de milioane. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare puctul nr. 4 de pe 

ordinea de zi: 

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

”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 

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

zi: 

Proiect de hotărâre privind privind trecerea din domeniul privat al U.A.T Comuna Oțeleni 

în domeniul public al acesteia a imobilului Teren stație de pompare apă Hândrești   

Comisia economică a comunicat aviz pentru adoptare. 

Discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare puctul nr. 5 de pe 

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   

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire puctului nr. 6 de pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al primarului comunei Oțeleni.  

Inițiator - consilier local, Benchea Ioan. 

Comisia juridică a comunicat aviz pentru respingere. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că are un amendament la acest proiect.  

Conform art 540 din Codul administrativ: ”Pentru posturile prevazute a fi infiintate in vederea 

ocuparii cu personal contractual se mentioneaza in mod distinct in actul de infiintare: a) 

denumirea completa a functiei; b) caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru 

care a fost infiintat postul, precum si, daca este cazul, data pana la care acesta urmeaza a se 

regasi in statul de functii; c) posibilitatea ocuparii postului inclusiv prin executarea unui 

contract individual de munca cu timp partial, caz in care trebuie specificata fractiunea de 

norma;d) posibilitatea ocuparii postului inclusiv prin executarea unui contract individual de 

munca la domiciliu.” Solicită modificarea art. 1 cu includerea elementelor prevăzute de art. 

540 din Codul administrativ.  
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Domnul secretar general Benchea Robert l-a întrebat pe domnul consilier local Benchea 

Ioan  dacă postul să fie prevăzut pe perioadă nedeterminată, cu norm întreagă, fără timp 

parțial și fără posibilitatea de efectuare a munci la domiciliu, cum a fostși înainte.  

Domnul consilier local Benchea Ioan  a confirmat. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că vrea să facă o mențiune la acest proiect.  

Conform art. 129 alin. (3) lit. c) din Codul administrativ, consiliul local axercită următoarele 

atribuții: aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul 

de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, 

reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, 

reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora. A 

spus că este necesară propunerea domnului primar. L-a întrebat pe domnul primar Gherăescu 

Felician Mihai dacă este de acord cu reînființarea postului de referent în cadrul 

Compartimentului cultură.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu este propunerea lui, este proiectul 

domnului consilier local Benchea Ioan. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că domnul consilier local Benchea Ioan 

este inițiatorul. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dânsul nu-și asumă aceasta. A spus că 

dânsul nu poate fi de acord, atâta timp cât consiliul local hotărăște. Ar trebui să propună el. A 

spus că este o lucrare în instanță. Când va fi o decizie finală atunci va fi pusă în aplicare. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că în cazul acesta nu este legalitate la acest 

proiect. Nu este propunerea primarului. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că are și el un amendament la acest proiect. 

A spus că l-a întocmit în mai multe exemplare și l-a pus la dispoziția consilierilor în timpul 

ședinței. 

Domnul secretar general Benchea Robert a cerut să fie citit amendamentul.  

Domnul consilier local Benchea Robert a dat citire amendamentului nr. 2791/31.03.2021 la 

Proiectul de hotărâre nr. 1806 din 03.03.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oțeleni, inițiat de către domnul 

consilier local Benchea Ioan, după cum urmează: ”După art. 1 se introduc 3 articole 

numerotate de la nr. 2 până la nr. 4 cu următorul cuprins: ART.2 Se aprobă desființarea 

postului contractual de șofer, grad II, nivel de studii generale, Compartiment administrativ și 

gospodărire, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, județul Iași. 

ART.3  Se aprobă desființarea postului public de consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional debutant, nivel de studii superioare, Compartiment achiziții publice, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, județul Iași. ART.4  Se aprobă 

desființarea postului public de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel de studii 

superioare, Compartiment agricol, statistică, fond funciar, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, județul Iași.” 

Domnul secretar general Benchea Robert a întrebat dacă se dorește desființarea a 3 posturi. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că depune și nota de fundamentare la acest 

amendament(nr. 2792/31.03.2021) și o pune la dispoziția consilierilor. A spus că prin acest 

amendament se produce o economie anuală la bugetul local de aproximativ 1,7 liliarde de lei 

vechi. Insistă ca să citească și consilierii amendamentul și nota de fundamentare. A spus că 

propune să se ia 5 minute pauză, ca să aibă timp consilierii să citească amendamentul. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare luarea unei pauze de 

5 minute. 

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   

--PAUZA— 

S-au reluat lucrările. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că în organigramă a văzut postul de 

resurse umane, care s-a și ocupat, de altfel, precum și achiziții publice. Neasumându-și postul 

de referent, nu-și asumă nici celelalte două posturi de pe organigramă. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a întrebat dacă îi pune să dea banii înapoi pentru 

angajații noi. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sugur că da. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că a văut-o în birou la domnul 

secretar pe angajata nouă de la resurse umane. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă este propunerea domnului 

viceprimar, ar trebui să se desființeze tot și să rămână să muncească 2-3. Sunt unii care se 

pricep la toate. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că nu vede normal să se angajeze 10 specaliști 

cu mapa și nici unul cu sapa. Nu este nici cu cine mătura, nici cu cine să se faca zoanele. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că s-a dus la etaj  la biroul contabilei 

și a găsit închisă ușa. Contabila probabil era la Tg. Frumos, dar altcineva nu era acolo. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că în urma observației făcută de către  

domnul consilier local Benchea Ioan,  va îndrepta și eroarea materială strecurată în statul de 

funcți la  consilierul personal al primarului, din studii superioare în studii medii. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare amendamentul 

înaintat de către domnul consilier local Benchea Ioan. 

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”.   

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

BENCHEA IOAN  AGHIORGHIOAIE 

IONEL 

BENCHEA ROBERT  BARTIC DANIELA 

CARP DĂNUȚ  CEZAR IOSIF 

DAMIAN IOAN  DIEAC ADRIAN 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Cezar Adrian  nu a participat la vot. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare amendamentul 

înaintat de către domnul consilier local Benchea Robert, înregistrat cu nr. 2791/31.03.2021. 
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În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”.   

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

BENCHEA IOAN  AGHIORGHIOAIE 

IONEL 

BENCHEA ROBERT  BARTIC DANIELA 

CARP DĂNUȚ  CEZAR IOSIF 

DAMIAN IOAN  DIEAC ADRIAN 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Cezar Adrian  nu a participat la vot. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare puctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi:  

În urma votului exprimat au rezultat 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”.   

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

BENCHEA IOAN  AGHIORGHIOAIE 

IONEL 

BENCHEA ROBERT  BARTIC DANIELA 

CARP DĂNUȚ  CEZAR IOSIF 

DAMIAN IOAN  DIEAC ADRIAN 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Cezar Adrian  nu a participat la vot. 

Domnul secretar general Benchea Robert a dat citire art 228 alin. (3) din Codul 

administrativ conform căruia ”Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau 

judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu 

privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.” 

Având în vedere că s-au exprimat un nr de 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 

”abțineri”, hotărârea a fost adoptată. 

 Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire puctului nr. 7 de pe ordinea de 

zi: 

Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei 

Oțeleni 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că i s-a cerut să pună pe ordinea de zi 

raportul, deși nu l-a primit încă.  La dosarul ședinței nu este raportul. Nu a primit de la 

funcționari datele pentru raport. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-au pus pe email de la 

compartimentul financiar-contabil și de la asistență socială. Era obligația secretarului să le 

pună la mapă.  

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că trebuia și consilierul personal al 

primarului să-i aducă raportul. Nu i s-a adus raportul semnat. Nu este la mapă.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a propus să se ia o pauză și să se 

întocmeasc raportul. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că retrage raportul de pe ordinea de zi. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că ordinea de zi a fost deja aprobată.  

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a propus să se ia o pauză de 5 minute. 

--PAUZĂ— 

S-au reluat lucrările. 
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Domnul consilier local Benchea Ioan  a propus amânarea punctului nr. 7 pe ordinea de zi: 

Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei 

Oțeleni  pentru ședința următoare a consiliului local. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că a cerut funcționarilor să pregătească 

toată baza de date, pentru a se întocmi raportul pe anul trecut. La compartimentul financiar-

contabil doamna contabil a spus că nu este gata și că-l va transmite secretarului în weekend. 

După aceea s-a întârziat. Nici dânsul nu a avut timp să se ocupe de asta și să verifice pe email 

nu a reușit să se uite. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a supus spre aprobare propunerea domnului 

consilier local Benchea Ioan de amânare.  

În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 

”abțineri”.  

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  DIEAC ADRIAN 

BENCHEA IOAN  BARTIC DANIELA 

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

 OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire puctului nr. 8 de pe ordinea de 

zi: 

Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 9656/21.12.2020 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că a fost comunicată consilierilor. Este o 

adresă care vizează comisiile de specialitate ale consiliului local. Nu a fost timp pentru 

ințierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea comisiei de cultură și completarea cu un 

consilier local. 

Domnul consilier local Benchea Ioan a întrebat dacă s-a cerut să se lămureasc de la Instituția 

Prefectului, dacă un consilier local are drept de vot în și în cealaltă comisie în care nu este 

titular.  

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că a cerut avizul de legalitate. Verbal, la 

telefon, doamna de la Prefectură i-a zis că are drept de vot un consilier în mai multe comisii. 

Trebuie să fie întotdeauna număr impar.  

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că din decembrie și până în martie a trecut cam 

mult timp. 

Domnul secretar general Benchea Robert a spus că adresa nr. 9656/21.12.2020 a fost 

adresată primarului. Adresele destinate consiliului local sunt puse întotdeauna pe ordinea de zi 

a consiliului local. În această adresă se exprimă un punct de vedere și nu a fost cerut expres, 

sub sancțiunea promovării acțiunii în Contencios, să se modifice sau să se abroge hotărârea 

respectivă.   

Domnul consilier local Benchea Ioan a spus că la acea vreme l-a propus pe domnul consilier 

local Cezar Adrian, dar dacă nu au vrut să-l asculte.. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că a vrut să fie om, în primul rând. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire puctului nr. 9 de pe ordinea de 

zi: 

Oferta iluminat public înaintată de către S.C. SERBER ELECTRIC S.R.L. 
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  i-a solicitat mai multe informații domnului 

primar, că în ofertă se precizează o mentenanță de 12 luni la iluminatul public, în care se dau 

bani către această firmă. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu se dau bani. Este doar o ofertă. 

Urmează să se implementeze un proiect de modernizare iluminat public, finanțat prin A.F.M. 

și care cuprinde 400 de lămpi. După aceea va trebui să se delege gestiunea serviciului de 

iluminat către o firm specializată sau să se creeze un compartiment distinct în cadrul unității. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a întrebat dacă nu se poate colabora cu o 

firmă la niște costuri mai mici și doar atunci când este nevoie.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se va încerca și așa. Va trebui inițiat un 

proiect de hotărâre în perioada urmtoare. Va fi un concurs de oferte. Pot fi firme și din 

comunele învecinate, care să fie aproape de Oțeleni și să asigure intervenția rapidă. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că domnul consilier local Cezar Iosif 

ar putea interveni, a mai făcut-o. 

Domnul consilier local Cezar Iosif  a spus că nu se poate pronunța. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că domnul Cezar Iosif  se urca și în 

calitate de viceprimar și era contestat! 

Domnul consilier local Benchea Ioan  i-a spus domnului primar Gherăescu Felician Mihai 

să mai caute firme și în județul Iași, că până acum a lucrat numai cu Neamț-ul. Doar a 

candidat la Oțeleni, județul Iași.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se găsesc. 

Domnul președinte de ședință Benchea Robert  a dat citire puctului nr. 9 de pe ordinea de 

zi: 

Probleme curente, întrebări 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că având în vedere că la comuna 

Bîra s-a prelungit carantina cu încă o săptămână, a constatat că și în comuna Oțeleni sunt 

foarte multe persoane infestate cu Covid.  Ea a asistat la o ceartă în dispensar, legat de 

doamna care face focul la grădiniță.  Cu câteva zile înainte de a asista la această discuție, a 

avut treabă la doamna doctor și a participat la o discuție despre Covid. A întrebat- o pe 

doamna doctor dacă este vreo legătură (de comunicare) între medic, primărie și poliție. Dânsa 

i-a răspuns că nu, atâta timp cât cei de la DSP nu au în evidență ce persoane sunt. Ori, nu toată 

lumea care e bolnavă spune lucru acesta. Se plimbă nestingheriți pe la biserică și pe unde pot, 

fiecare. Nici doamna care face focul la grădiniță nu a fost lăsată să stea acasă, de către 

doamna directoare. Sunt 30 de copii. Mai sunt două zile și se închide școala. E normal așa 

ceva? Sunt copiii noștri.  Cine vorbea ca doamna să rămână acasă, nu mai are copii! Dânsa nu 

poate să-și trimită copiii cu bună știință să meargă la grădiniță, atâta vreme cât trebuie să stea 

acasă. Sunt copii care plâng pentru că vor să meargă la grădiniță.  

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că are o situație pe care o transmite 

D.S.P-ul, cu persoanele care sunt în izolare și în carantină și se fac verificări cu S.V.S.U. și cu 

poliția. Pentru cei care nu sunt raportați la D.S.P nu există niciun cadru legal ca să se ia cineva 

de ei. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că medicul de familie îi poate 

identfica. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că protocolul prevede ca medicul să 

solicite ambulanța. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că lumea care este bolnavă nu 

trebuie să se plimbe așa pe drum! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dânsul și-a cumpărat test. Fiecare 

trebuie să dea dovadă de responsabilitate și simț civic. Trebuie să fie fiecare responsabil de 

propria persoană. Până duminică probabil se va depăși pragul de 3/‰. 
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că medicul de familie are 

responsabilitatea cea mai mare. Cum vede o persoană bolnavă trebuie să acționeze și să 

anunțe. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că protocolul cu DSP-ul prevede că se 

anunță ambulanța, vine echipajul, se face test rapid, iar dacă este caz confirmat este luat și 

transportat. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că trebuie să se respecte niște 

proceduri. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuie să se solicite ambulanța ori de 

câte ori este nevoie. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că dânsa nu este medic dar bănuiește 

că aceasta este procedura legală. Ei personal îi este frică. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că programarea la vaccinare a persoanelor în 

vârstă lasă de dorit. Sunt oameni bătrâni care nu știu să-și facă programare. Tot medicul de 

familie trebuie să organizeze aceasta. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că  medicul de familie trebuie să fie mai 

implicat. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că el și-a făcut prgramare telefonică la Iași și în 

jumătate de oră a primit programarea. Dar pentru oamenii bătrâni, înscriși la medicul de 

familie din comună, nu se fac programări în mod organizat. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a cerut doamnelor de la asistență 

socială să se implice și ele pentru programări. Va mai lua măsuri. Îi este teamă că o va speria 

pe doamna Alupoaei, că va pleca și că vor rămâne fără medic în comună. De 4 ani tot caută 

medic de familie și nu găsește. Greșeala este și a oamenilor că nu se transferă de la dânsa. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că semnalează situația consilierului personal al 

primarului. De ce este umilit? Ar trebui profitat de experiența sa în administrație și să nu fie 

pus să coase arhiva! Cunoaște legislație, cunoaște administrație! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că i-a dat și altceva. A început cu 

începutul. Acum se ocupă de situația pajiștilor, se vor centraliza contractele de arendă și se 

vor verifica să nu fie suprapuneri. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus ca să se verifice ce atribuții i s-au dat. Dacă nu, 

să i se dea hrană rece, să i se facă bagajul și să fie trimis cu trenul la ministere! La fel și 

vicele! Că așa se făcea înainte. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar trebui să se știe unde ne aflăm, câte 

persoane, cât la mie este gradul de infectare. Ar trebui să se convingă lumea să stea două 

săptămâni. Se închide mâine-poimâine comuna, cum a pățit Bîra. Mulți dintre cetățeni trebuie 

să circule. Se va umbla numai cu adeverința în buzunar! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că la Oțeleni este o rată de 2,47‰ la data 

de 31.03.2021. De Paște sunt șanse să se intre pe roșu. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că preotul catolic ar trebui să 

dispună niște măsuri, să se țină slujba în măsuri de distanțare. Ar trebui ca primarul să ia 

legătura cu el. Preotul a trecut prin Covid și știe cum este. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu prea se dau informații cu caracter 

personal. Unii care figurau în baza de date ca raportați oficial, se făceau că nu știu nimic! Și 

știa cu 4-5 zile înainte. Există tendința de a ascunde. Cei care contactează virusul au tendința 

de a ascunde acest fapt. Dar sunt și oameni serioși care stau liniștiți. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că dânsa cunoaște multe persoane 

care s-au vindecat. Dar sunt părinți care pentru copiii lor trebuie să se miște, să asigure 

îngrijirea; la fel și cu cei în vârstă. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar trebui mers la cei care sunt obligați să 

stea izolați și să li se explice, să înțeleagă că trebuie să stea două săptămâni. 
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că dacă nu vrea unul să înțeleagă, să 

fie înștiințată poliția. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar trebui adus un medic de familie. 

Domnul consilier local Damian Ioan a spus că la Hândrești înainte mergea un medic de 

familie, o dată pe săptămână. Ar putea să meargă să fie bine și acolo. 

Domnul consilier local Cezar Adrian  a spus că ar trebui consemnat în procesul-verbal; ar 

trebui să vadă și lumea înregistrările cu dezbaterile consilierilor. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a luat cuvântul și a spus că este încă viceprimar. 

Nu știe cât timp va mai fi. Pe data de 17 martie s-a desfășurat un concurs pentru ocuparea 

postului de achiziții publice, care s-a ținut în sala de ședințe. Pe data de 17 a fost proba scrisă 

și pe data de 19 proba orală. Pe data de 17 domnul primar nu era în localitate. Proba a fost 

contestată de către unul din cei doi candidați. Dacă la prima probă a luat un rezultat foarte 

mic, după contestație a luat un rezultat foarte mare. Proba orală nu au mai vrut să o țină în sala 

de ședințe, deoarece și-au dat seama că sunt camere și se înregistrează video. A doua zi, biroul 

în care stătea viceprimarul a fost ocupat de către doamna contabil, domnul Lupu, domnul 

primar. Au băgat mai multe persoane (patru-cinci) la o jumătate de masă, pe când în sala de 

ședințe aveau spațiu suficient ca să respecte distanțarea socială. Are suspiciuni privind 

corectitudinea acelui concurs. Când a venit a doua zi la lucru, domnul primar i-a spus că locul 

lui este în afara primăriei. Erau martori pe hol. Erau martori domnul Mitrofan Marcel, domnul 

Tache și alți cetățeni. Și afară l-a umilit în tot felul și l-a trimis. Pe 19, când s-a dus în birou, a 

constatat că lipseau toate documentele de pe masă, erau dispărute toate, aruncate, celelalte 

dulapuri erau încuiate deși avea lucruri personale acolo. El a preluat de la fostul viceprimar 

acel birou. Nu știe dacă viceprimarul mai beneficiază de birou. Acum stă în sala de ședințe. 

Cănd mai aduce documente și le lasă pe masă constată că dispar. A fost umilit că i s-a pus o 

tablă cu inscripția de viceprimar și o farfurie cu prăjituri. A arătat consilierilor imagini cu cele 

relatate. Ar vrea ca primarul să-i spună dacă viceprimarul are un birou al său, care să poată fi 

încuiat cu cheie și unde să poată ține documente. În fiecare zi constată că dispar documentele 

din sala de ședințe. Acolo spațiul funcționează și ca bucătăria unității, îl dau afară pe 

viceprimar când vor. La proba orală l-au scos pe viceprimar din sala de ședințe pe motiv că 

era frig, dar când au sărbătorit au venit în sala de ședințe și au ocupat spațiul. Domnul Lupu, 

când vede că viceprimarul primește cetățeni în audiență, în sala de ședințe, îl trimite 

intenționat pe consilierul primarului cu un vraf de dosare ca să-i producă acestuia deranj. Ca 

viceprimar, nu este lăsat să stea 10 minute și să aibă audiențe cu cetățenii. El nu mai are un 

birou. Își va pune o masă în fața primăriei. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că biroul viceprimarului nu i-a fost luat. 

Nici n-a fost dat afară de acolo. A fost într-adevăr comisia de concurs. A fost o doamnă în 

vârstă de la prefectură. A adus-o personal cu mașina de la Iași. Aceasta i-a spus că îi era frig și 

îi era rău. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a întrebat de ce nu i-a spus să meargă la medic, să-

și facă un test? Poate avea Covid! De ce a băgat-o în biroul acela mic? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că cere un raport la 3 luni de la 

viceprimar, în fața consiliului. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că a văzut că angajatele noi beneficiază de 

birouri, laptopuri. El nu are nici până în prezent un birou. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că propunerea de viceprimar a fost 

făcută din partea domnului primar Gherăescu. Nu înțelege de ce nu mai încap. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că domnul viceprimar nu-și face treaba. 

Dar dacă vrea primar, o să fie primar! Își va da demisia ca să rămână el primar! 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a propus să se dispună măsuri graduale dupăă Codul 

administrativ. Fiecare salariat trebuie săptămânal să prezinte programarea muncii. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că venea la final de lună domnul de pe 

buldoexcavator ca să-i semneze viceprimarul câte 800-900 litri de motorină, fără să prezinte o 
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dovadă ce a făcut măcar cu un singur bidon! Domnul primar, după alegerea viceprimarului, 

nu a chemat tot aparatul de specialitate să-l prezinte pe viceprimar. Poate că angajații primriei 

nu-l cunosc! Domnul Cezar Iosif a tăcut, aceasta e diferența! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că probabil a luat el motorina acasă la 

dânsul. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că este acuzat că nu-și face treaba. Doar să 

semneze documente și atât? A cumpărat materiale pentru garaj pentru mașina de pompieri: a 

luat fier, vopsea, electrozi, flex, aparat de sudură. Să meargă consilierii și să vadă că de trei 

luni ruginesc acolo! Pentru că angajații primăriei nu au vrut să facă! I-a rugat frumos, la 

început. A venit o firmă și le-a cerut vreo 6-7 sute de milioane pe acea lucrare. Dar nu au vrut 

să facă, dacă nu le-a zis domnul primar.. 

Domnul consilier local Benchea Ioan  a spus că trebuie să prezinte consumul și foaia de 

parcurs. Cine le face? 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că mașina este stricată. În nota de 

fundamentare a specificat lucrul acesta. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că propune ca biroul viceprimarului să fie 

la Compartimentul agricol, dacă acolo sunt suspiciuni, că sunt fraude. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că vrea un birou strict al viceprimarului. 

Primăria nu se conduce doar de către primar, ci și de către consiliul local.  

Domnul consilier local Dieac Adrian l-a întrebat pe primar de un birou pentru audiențe ale 

consilierilor locali. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai l-a întrebat pe viceprimar ce a făcut în aceste 3 

luni. 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că a chemat o firmă de la București, niște 

domni cu rang de secretari de stat cu miște proiecte prin fonduri europene. Un proiect cu 

camerele de supraveghere, amenajarea pârâului ”Țigani”, amenajarea unei platforme pentru 

gunoiul de grajd. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că nu aveau linie de finanțare. Erau niște 

golani care voiau 1500 euro avans! Florin Mihai de la Tg. Frumos 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că alte comune care au făcut proiecte cu ei 

deja au implementat proiectele! 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  a spus că să vadă liniile de finanțare! 

Domnul consilier local Benchea Robert  a spus că a făcut multe altele! 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus că patru ani au văzut cum primarul 

Gherăescu Felician Mihai  a lucrat în echipă cu consilierul local Benchea Robert.  Astăzi se 

ceartă între ei și rușine să le fie amândurora, că îi pun pe consilieri să suporte circul lor! 

Alte discuții nu au fost.  

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, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm responsabilitatea 

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

BENCHEA I. ROBERT 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 
 


