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Nr. 8237/27.10.2020 

P R O C E S    - V E R B A L 
 

Încheiat astazi, 27.10.2020 ora 10.00, in sedinta de constituire a Consiliului Local al 
comunei Oțeleni 

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ, 
secretarul general al U.A.T. comuna Oțeleni, prin invitațiile inregistrate cu nr. 8131 – 8140 din 
2020, a comunicat consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data si ora sedintei 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Oțeleni, convocata prin Ordinul Prefectului 
Judetului Iași nr. 277/22.10.2020. 

Secretarul general al UAT Comuna Oțeleni efectuează prezenta consilierilor declarati 
alesi, ale caror mandate au fost validate, respectiv: 10 si ii invita sa semneze convocatorul care 
constituie anexa nr. 1 la procesul verbal. 

Sedinta este deschisa de reprezentantul Institutiei Prefectului – Judetul Iași, dl. Breaban 
Valentin, care da citire Ordinului Prefectului nr. 277/22.10.2020 de convocare a consilierilor 
declarati alesi in sedinta de constituire, prezentand: 

- numarul de consilieri locali alesi la data de 27.09.2020 - 13 
- numarul de consilieri alesi, prezenti la ceremonie 6 
- numărul de consilieri aleşi, absenţi 4 
- Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier 
local mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 
membrilor consiliului local stabilit potrivit art.112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare -  

- numărul de invitaţi care participă la ceremonie  0 
- scopul şedinţei – constituirea Consiliului Local Oțeleni, urmare alegerilor autorităţilor 

publice locale din 27.09.2020 
- lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevedrile art. 116 alin. (4) din 

O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă 
consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale 
căror mandate au fost validate; 

- din datele puse la dispoziţie, conform tabelului anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal,  
rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Benchea Ioan, născut la data de 25.09.1953, 
iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Opăriuc Vasile Nicolae născut la data de 
05.12.1991, respectiv Tănasă Marius Onorel, născut la data de 06.08.1987. Având în vedere 
absența din ședință a domnului Opăriuc Vasile Nicolae, următorul consilier în ordinea vârstei 
este doamna Moroșanu Anca Felicia. Domnul Benchea Ioan, dl. Tănasă Marius Onorel  și dna. 
Moroșanu Anca Felicia sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

Preşedintele de vârstă roagă secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale să 
prezinte încheierile pronunţate de judecătorie, prin care sunt validate mandatele consilierilor 
locali, declaraţi aleşi, apoi supune votului proiectul ordinei de zi: 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale căror mandate au fost 

validate de  Judecătoria Pașcani 



II. Depunerea jurământului de către primar 
Cu 6 voturi ”pentru” 0  voturi ”impotriva” si 0 voturi ”abtineri”, ordinea de zi a fost 

aprobata. 
I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale căror mandate au 

fost validate de  Judecătoria Pașcani 
Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost 

validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în 
limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Oțeleni. Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!”. 

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: dl. Benchea Ioan consilier local 
declarat ales, care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali să citească 
jurământul, în ordinea  prevăzută în tabelul anexa nr. 3  la prezentul proces-verbal, iar aceștia s-
au prezentat pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din 
Constituţia României şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe 
Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un 
formular special. 

Au depus jurământul următorii consilieri: 
1. Benchea Ioan –PNL 
2. Carp Dănuț – PNL 
3. Cezar Adrian – PMP 
4. Damian Ioan  - PNL 
5. Moroșanu Anca Felicia PNL 
6. Tănasă Marius Onorel - PNL 
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea s-a 

înmânat consilierului local. 
II.Depunerea jurământului de către primar 
Primarul depune jurământul prevăzut la art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019, în prima 

şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa judecătorului delegat, în 
camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului 
local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor. 

Preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării  alegerii primarului şi invită unul 
dintre cei doi consilieri mai tineri, care îl asistă, respectiv dna. Moroșanu Anca Felcia să citească 
încheierea Judecătoriei Pașcani, apoi invită pe dl. Gherăescu Felician Mihai - primarul ales, să 
citească şi să semneze jurământul. 

 După depunerea jurământului, dl. Gherăescu Felician Mihai, primarul ales, intră în 
exerciţiul de drept al mandatului. 

 Închiderea ceremoniei de constituire 
Secretarul general al unității administrativ- teritoriale prezinta și consemneaza în 

procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele: 
 

- Nr. consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din Codul 
administrativ  13 

- Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Pașcani 10 

- Nr. consilieri locali prezenți la ședință 6 

- Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a 
consiliului local  6 



- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de 
constituire a consiliului local  

- Nr. consilieri locali, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul 
administrativ 4 

- Nr. consilieri locali care absentează nemotivat 0. 
Avand in vedere faptul ca prin Ordinul Prefectului județului Iași pentru comuna Oțeleni 

s-a stabilit numarul mandatelor de consilieri locali de 13, un numar de 10 consilieri locali 
declarati alesi au fost validati de catre Judecatoria Pașcani si au depus juramantul si un numar 
de 6 consilieri locali declarati alesi, au fost invalidati de catre Judecatoria Pașcani un număr de 3 
consilieri locali respectiv dl. Gherăescu Felician Mihai – motivat de faptul ca a optat pentru 
functia de primar, dl. Tamaș Iosif motivat de faptul ca și-a dat demisia din calitatea de membru 
al PSD si dna. Iftime Alida Elena – motivat de faptul ca nu a făcut dovada depunerii de către 
mandatarul financiar coordonator a raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, 
conform prevederilor art. 114 alin. (2) OUG nr. 57/2019, ne aflam în situația în care este 
necesară validarea supleanților conform art. 119 din Codul administrativ. 
Astfel, este necesar validarea a 3 (trei) mandate, respectiv: 
- 2 supleanți PSD 
- 1 supleant al candidatului independent. 

Secretarul general al unității administrativ- teritoriale aduce la cunoștința primarului și 
consilierilor locali reglementările din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi cele 
din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților 
aleșilor locali, inmanandu-le acestora si extras din actele normative mentionate, precum si 
extras din OUG 57/2019 cu referire la CONSILIUL LOCAL, cu rugamintea ca fiecare consilier local 
sa studieze aceste documente.   

Preşedintele de vârstă declară ședința închisă. 
 
Presedinte de varsta, 
Benchea Ioan     
 

Secretarul general al UAT, 
Benchea L. Robert 
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 la procesul-verbal 

CONVOCATOR 

 
 

Prin Ordinului Prefectului judeţului nr. 277/2020 se convoacă şedinţa de constituire a 
Consiliului Local al comunei Oțeleni, în data de 27.10.2020 la ora 10.00, în  sala de şedinţă a 
consiliului local din sat Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, a consilierilor aleşi 
la alegerile locale din 27 septembrie 2020. 
 

1. Benchea Robert – PSD 
 

      

2. Opăriuc Vasile Nicolae - PSD 
 

           

3. Dieac Adrian - PSD 
 

 

4. Cezar Iosif - PSD 
 

5. Tănasă Marius Onorel - PNL 
 

6. Benchea Ioan - PNL 
 

7. Damian Ioan - PNL 
 

8. Moroșanu Anca Felicia - PNL 
 

9. Carp Dănuț - PNL 
 

10. Cezar Adrian - PMP 
 

 

*Conform art. 112/171 din O.U.G. nr. 57/2019, numărul membrilor fiecărui consiliu local se 
stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei/orasului, 
conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data 
de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile. 
 
 

 
SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA OȚELENI 

Benchea Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 2 la procesul-verbal 

 
 

Lista nominală a consilierilor locali în ordinea descrescătoare vârstei 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Data nașterii Vârsta  
ani 

1. Benchea Ioan 25.09.1953 67 

2. Cezar Adrian 09.01.1966 54 

3. Carp Dănuț 23.10.1966 54 

4. Dieac Adrian 05.12.1968 51 

5. Damian Ioan 06.12.1969 50 

6. Cezr Iosif 08.04.1970 50 

7. Benchea Robert 02.09.1976 44 

8. Moroșanu Anca Felicia 21.06.1982 38 

9. Tănasă Marius Onorel  06.08.1987 33 

10. Opăriuc Vasile Nicolae 05.12.1991 28 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 la procesul-verbal 
 
 
 

Lista nominală a consilierilor locali în ordinea alfabetică 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Benchea Ioan 

2. Benchea Robert 

3. Carp Dănuț 

4. Cezar Adrian 

5. Cezar Iosif 

6. Damian Ioan 

7. Dieac Adrian 

8. Moroșanu Anca Felicia 

9. Opăriuc Vasile Nicolae  

10. Tănasă Marius Onorel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


