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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. 9347 din 28.10.2021 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28.10.2021 ora 15.00 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 

Oțeleni, care se desfăşoară în sala de şedinţe a consiliului local.  
Consiliul Local Oțeleni este compus din 12 consilieri locali în funcție. Un post de 

consilier local este vacant.   
Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal:  

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

1. AGHIORGHIOAIE IONEL PREZENT 

2. BARTIC DANIELA PREZENT 

3. BENCHEA IOAN PREZENT 

4. BENCHEA ROBERT PREZENT 

5. CARP DĂNUȚ PREZENT 

6. CEZAR ADRIAN ABSENT 

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 11 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Absentează 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ședința se desfășoară legal.   
Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3) 

lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 284 din 
22octombrie 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 extraordinară din data de 24.09.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 28.09.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

3. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

04.10.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 
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4. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

19.10.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Oțeleni pentru lunile noiembrie, decembrie 

2021 și ianuarie 2022 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni 

 

 

 

6. 

Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, 

prin Act Adițional  

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni 

 

7. 

 

 

 

 

 

Proiect de hotarâre  privind abrobarea  

trecerii în domeniu public al comunei 

Oțeleni a drumurilor sătești situate în 

comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

 

 

 

Comisia juridică, de 

disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni 

Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 

8. Proiect de hotărâre privind  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 

9. Proiect de hotărâre privind  privind 

aprobarea executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Oteleni pentru 

trimestrul III al anului 2021 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură din 

cadrul Consiliului 

Local al Comunei 

Oțeleni 

10. Proiect de hotărâre privind  participarea 

Comunei Oteleni la Programului privind 

creșterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public și pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul  

„MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT 

PUBLIC ÎN COMUNA Oteleni, jud. Iasi" 

 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 

activităţi economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură din 

cadrul Consiliului 

Local al Comunei 

Oțeleni 

11. Proiect de hotărâre privind  implementarea 

proiectului „AMENAJARE DRUMURI DE 

Primar,  

Gherăescu 

Comisiei pentru 

activităţi economico-
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EXPLOATARE AGRICOLA IN 

COMUNA OTELENI, JUDETUL IASI” 

Felician Mihai financiare, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat, agricultură din 

cadrul Consiliului 

Local al Comunei 

Oțeleni 

12. Probleme curente, întrebări   

 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus că propune suplimentarea ordinii de zi 
cu: 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.   9307 din 28.10.2021 privind desemnarea unui membru din 

cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu 

pentru  Şcoala Gimnazială Oţeleni, - inițiator primar Gherăescu Felician – Mihai; ca fiind nr. 

12 de pe ordinea de zi, nr. 13 fiind PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 9272  din  27.10.2021 

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

situate în comuna Oțeleni, județul Iași și rămâne nr. 14 Probleme curente, întrebări. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință 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 IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință 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 IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 24.09.2021 – 

întocmit secretar general Adam Petronela  
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În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”. 

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 28.09.2021 – 

întocmit secretar general Adam Petronela. 

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  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 04.10.2021– 

întocmit secretar general Adam Petronela. 

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  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 19.10.2021– 
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întocmit secretar general Adam Petronela. 

În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3”abțineri”. 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

BARTIC DANIELA  MOROȘANU ANCA FELICIA 

BENCHEA IOAN  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

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

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

pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022 – inițiator primar Gherăescu Felician 

– Mihai 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a solicitat propunerii? Bartic Daniela. 

Alte propunerii nu au fost. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a supus la vot propunerea ca președinte de ședință 

pe doamna Bartic Daniela. 

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

0”abțineri”. 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a supus la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”. 

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act 

Adițional – inițiator primar Gherăescu Felician – Mihai 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   
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BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

Proiect de hotarâre  privind abrobarea  trecerii în domeniu public al comunei Oțeleni a 

drumurilor sătești situate în comuna Oțeleni, județul Iași – inițiator primar Gherăescu Felician 

– Mihai 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

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   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

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

Oțeleni pentru anul 2021 - inițiator primar Gherăescu Felician – Mihai 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

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

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

comunei Oteleni pentru trimestrul III al anului 2021 - inițiator primar Gherăescu Felician – 

Mihai 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 10 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  participarea Comunei Oteleni la Programului privind creșterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN 

COMUNA Oteleni, jud. Iasi"- inițiator primar Gherăescu Felician – Mihai 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

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   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 11 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  implementarea proiectului „AMENAJARE DRUMURI DE 

EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA OTELENI, JUDETUL IASI” - inițiator primar 

Gherăescu Felician – Mihai 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 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 IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 12 pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.   9307 din 28.10.2021 privind desemnarea unui membru din 

cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu 

pentru  Şcoala Gimnazială Oţeleni, - inițiator primar Gherăescu Felician – Mihai. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a solicitat propuneri? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vreau să fac și eu o propunere, adresa de la 

Inspectorat este venită către U.A.T. și Consiliu Local și voi face propunere pentru Opăriuc 

Vasile Nicolae. Dacă se doresc propunerii și din partea consilieriilor lista este deschisă. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a spus aveți propunerii? 

Consilierii localii își asumă propunerea  prin amendament verbal. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a spus Cine este pentru propunerea Opăriuc 

Vasile Nicolae? 

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

0”abțineri”. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a supus la vot întregul proiect. 

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

0”abțineri”. 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Comisia pentru cultură a comunicat aviz favorabil. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 13 pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 9272  din  27.10.2021 privind abrobarea  trecerii în domeniu 

public al comunei Oțeleni a drumurilor de exploatare situate în comuna Oțeleni, județul Iași, - 

inițiator primar Gherăescu Felician – Mihai. Este vorba de 3 drumuri sătești. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus sunt niște drumuri spre tarlaua „Șărățăi” și 

„Buhnata”, întrucât nu îndeplineam punctajul, am încercat ne agățam de agenții economici care 

au terenuri în exploatarea agricolă și vor fi niște capete va trebui să facem punctaj, noi ne 

dorim să facem drumul de la Bahnă să intre prin Hândrești, să vină prin Dăiceni, să se descarce 

pe după Cioate. Pentru agenții economicii a trebuit să ne mai ducem și pe alte blocuri fizice 
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prin Țurca și prin Buhnata. Am căutat agenții economicii pe unde au bucăți. Condiția a fost să 

adunăm 10 agenții economici, la noi sunt mai mulți care lucrează terenuri dar sunt persoane 

fizice, nu sunt persoane juridice, PFA-uri sau societăți comerciale. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a supus la vot proiectul. 

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

0”abțineri”. 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Comisia juridică și economică au comunicat aviz favorabil. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a dat citire punctului nr. 14 pe ordinea de zi: 

Probleme curente, întrebări.   Cine se înscrie la cuvânt? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus Am primit o solicitare din partea unui 

agent economic, o aveți la mapă. Înainte de a da drumul la prceduri de a face dezmembrare, 

expertiză financiară pentru bucata aceasta de teren aș vrea un vot de principiu, dacă sunteți de 

acord să scoatem la concesionare pentru 49 de ani. Indicat ar fi un vot de început urmând apoi 

a începe demersurile se cheltuie bani pentru dezmembrare, evaluare și nu are rost să le facem 

înainte. 

Doamna consilier Morașanu Anca Felicia  a spus Vizează tot terenul de acolo? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus din maindanul de acolo, v-a trebuie 

dezmembrată o bucată pentru a fi cale de acces în cimitir și la proprietarii care au grădini pe 

după cimitir. 

Doamna consilier Morașanu Anca Felicia  a spus am impresia că sunt 1, 2 și parcă unul are 

două intrări. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus toți intră prin fața cimitirului pe aleea care 

o să rămână. 

Domnul consilier Benchea Robert  a spus exact cum se întâmplă și cu părâul, se va 

decolmata dar va rămâne cale de acces pentru proprietari și restul ce se poate concesiona, 

interesul este să facem bani. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus aș vrea dacă sunteți de acord și nu se 

consemnează în procesul verbal să ridicați mâna, cu siguranță nu v-a fi pentru agentul ecnomic 

asta deoarece e posibil la licitatie să mai apară și altcineva, nu poți condiționa cu încredințare 

directă, fiecare este liber să participe dar să fie un acord de principiu. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință  a zis cine este este pentru? 

11 voturi pentru 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus doamna secretară, doamnă contabilă v-om 

începe demersurile pentru dezmembrare, intabulat este. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință  a zis de la șanț și până la gardul cimitirului 

rămâne doar șanțul el poate să facă un pod pentru a trece peste. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus da sigur. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință  a zis el v-a avea nevoie de cale de intare – ieșire. 

Domnul consilier Benchea Ioan  a spus la rectificare acum v-a dat 50.000? 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus Da. După ce se unește USL ne dă și 

diferența. 

Domnul consilier Benchea Ioan  a spus  e prea mult 50.000 lei. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus dar 300.000 la comunele celelalte care au 

conducere PNL. 

Domnul consilier Benchea Ioan  a spus  Le-a dat la Suceava, la Iași le-a dat nimic, la Suceava 

mai mult. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus M-ai sunt întrebări? 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință  a zis domnule viceprimar? 

Domnul consilier Benchea Robert  a spus stimați colegii faptul că am fost membru 

reprenzentant al Consiliului Local în consiliul de administrație a Școlii, dacă vreți să vă spun 

toată echipa care face parte din consiliu dacă sunteți interesați. Director Ifitime Alida, profesor 

Ciocoiu Felicia – Manuela, profesor Lupu Alina – Tudorița, Benchea Robert reprezentantul 

consiliului local, Chelaru Raluca reprezentantul primarului, Maftei Maria reprezentantul 

părinților, Tendeleu Maricel reprezentantul părinților. Văd aici foarte multe greșeli se numără 

din 2 în 2, de la 6 la 8, la școală se numară mai greu. Foarte multe greșeli de genul Decizia 

nr.61/13.10 care constituie consiliul de administrație și are la bază mai multe Hotărâri, prin 

care hotărârea consiliului local nr. 64/26.11.2020. Acum nu știu ce s-a greșit dar am să o rog pe 

doamna secretară să îmi dea o hotărâre ca să nu se facă confunzia unei Hotărâri ale consiliului 

local cu una al consiliului de administrație, nu șiu care o fi. La Dispoziția primarului 

nr.198/10.09.2020 și aici mă opresc. Dacă m-ai aveți alte întrebări? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus vom discuta cu secretarul de la școală. 

Domnul consilier Benchea Robert  a spus nu-i semnată, este semnata si stampilată doar de 

doamna directoare Iftime Alida. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus acum e mai omenește în a greși. 

Domnul consilier Benchea Robert  a spus mi se pare cam mult. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus să discutam cu secretarul școlii nu mi se 

pare normal să vină de la instituția scolii cu asemenea greșeli. 

Domnul consilier Benchea Robert  a spus Dacă aveți teme de discuție să le prezint în 

consiliul de administrație, să mi le notez. 

Domnul consilier Benchea Ioan  a spus  să vină să ne prezinte de când a plecat din calitate de 

consiler local până în prezent problemele. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a spus să o invitați în sedința ordinară din 

noiembre, să ne prezinte situația... 

Domnul consilier Benchea Ioan  a spus  măcar la sfârșit de semestru. 

Domnul Cezar Iosif, președinte de ședință a declarat ședința închisă. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. În conformitate cu prevederile art. 138 

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

veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CEZAR IOSIF 
Secretar general,  
Adam Petronela
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