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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. 6619 din 06.07.2022 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 06.07.2022 ora 15.00 în cadrul ședinței extraordinare 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 ABSENT 

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 11 consilieri locali din 11 consilieri locali în funcție. Absentează 

Benchea Robert( a cărui încetare de drept a calității de consilier local a fost constatată prin 
Ordinul Prefectului județului Iași.    

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. (2) lit. b), art. 134 alin. (1) 
lit. b) și alin (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Convocarea nr. 
6439 din 01.07.2022.  

Şedinţa este publică. 

Înainte de a se da citire și supune la vot ordinea de zi secretarul general aduce la 

cunoștință consilierilor Ordinul Prefectului județului Iași 281 prin care se constată încetarea de 

drept a mandatului de consilier local al d-lui Benchea Robert începând cu data de 22.06.2022, 

având ca urmare și înlăturarea calității de președinte de ședință. 

Pentru desfășurarea ședințelor de consiliu în bune condiții secretarul general aduce la 

cunoștință consilierilor Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Oțeleni pentru lunile iulie, august și septembrie 2022 inițiat de consilierul local 

Dieac Adrian. 

Doamna consilier local Bartic Daniela îl propune pe dl Dieac Adrian ca președinte de 

ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2022. 

Alte propuneri nu au fost . 



2 
 

La întrebarea d-lui viceprimar Benchea Ioan  secretarul general precizează că ramân 11 

consilieri în funcție , cvorumul este de 11. 

Se supune la vot propunerea doamnei consilier local Bartic Daniela . 

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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Oțeleni pentru lunile iulie, august și septembrie 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

 

Se precizrază că potrivit art. 136 din OUG 57/2019 toate proiectele de hotarâre sunt 

însoțite de avize ale comisiilor de specialitate, referat și raport.  
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire proiectului ordinii de zi: 

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de specialitate 

careia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 28.04.2022 

pt. Secretar 

general, 

Dieac Carmena 

 

2. Proiect de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor aferente programului 

și a contractelor/acordurilor cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 
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măsurilor educative pentru anul școlar 

2022 – 2023  

 

libertăţilor cetăţenilor 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea  

fondurilor necesare pentru exploatarea 

agregatelor minerale, în cazuri de urgență 

în Comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării  și desfășurării evenimentelor 

”Hram anual  în satul Oțeleni 2022”  și 

”Hram anual în satul Hândrești 2022” 

precum și pentru aprobarea achiziționării 

serviciilor cultural-artistice 

 

 

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement  

5. Proiect de hotărâre privind declararea ca 

bun de uz și interes public a unor suprafe 

teren adiacente drumului județean DJ 

280A și trecerea în domeniul public al 

comunei Oțeleni, județul Iași  

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pentru anul 2022  

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

13. Dispoziția 108 /2022    

14. Probleme curente, petitii, întrebări   

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de specialitate 

careia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 

7. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 30.06.2022 

pt. Secretar 

general, 

Dieac Carmena 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6266 din 

15.04.2022 

privind numirea persoanei care va 

completa și ţine Registrul de evidenţă a 

datoriei publice locale şi Registrul de 

evidenţă a garanţiilor locale  

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 
mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 
urbanistică, apărarea 
ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor 
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9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6323 din 

28.06.2022 privind ștergerea/radierea 

prejudiciului constat prin masura 2.3 din 

Decizia nr. 51/2015 emisă Curții de 

Conturi a României 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 
activităţi economico-
financiare, impozite şi 
taxe locale, buget local, 
muncă și comerț, 
administrarea 
domeniului public şi 
privat, realizarea 
lucrărilor publice, 
învățământ și agricultură 
Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 
mediului înconjurător, 
de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, 
apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6516 din 

05.07.2022privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii: 

” Modernizare și reabilitare drumuri 

afectate de inundații în comuna Oțeleni, 

județul Iași” 

 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru 
activităţi economico-
financiare, impozite şi 
taxe locale, buget local, 
muncă și comerț, 
administrarea 
domeniului public şi 
privat, realizarea 
lucrărilor publice, 
învățământ și agricultură 

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6513 din 

05.07.2022 privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

si Administrației prin Compania Națională 

de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de 

investiții „Modernizare și reabilitare 

drumuri afectate de inundații în comuna 

Oțeleni, județul Iași” 

 

Primar , 

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 

lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6432  din    

06.07.2022 

privind alocarea unor fonduri din bugetul 

local al Comunei Oțeleni pentru susținerea 

activității cu batrânii în cadrul 

Congregației ”Surorile Maestre ale Sf. 

Doroteea Fiicele Sfintelor Inimi” – Casa 

Sf. Maria Bertilla 

 

Consilier local 

Dieac Adrian 

Comisiei pentru 
activităţi economico-
financiare, impozite şi 
taxe locale, buget local, 
muncă și comerț, 
administrarea 
domeniului public şi 
privat, realizarea 
lucrărilor publice, 
învățământ și agricultură 

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare suplimentarea ordinii de zi: 

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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare ordinea de zi cu tot cu 
suplimentare: 

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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 28.04.2022- inițiator – pt 

secretar Dieac Carmena; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a 
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contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 

pentru anul școlar - inițiator – primar- Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind alocarea  fondurilor necesare pentru exploatarea agregatelor minerale, 

în cazuri de urgență în Comuna Oțeleni, județul Iași- inițiator – primar -Gherăescu Felician 

Mihai; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind alocarea  fondurilor necesare pentru exploatarea agregatelor minerale, 

în cazuri de urgență în Comuna Oțeleni, județul Iași- inițiator – primar -Gherăescu Felician 

Mihai; 

Domnul Gherăescu Felician Mihai precizează, conform legislației Apelor Române, sunt eligibili 

la 2000mc balast agregate, gratuit  din albia Siretului, ei o să trebuiască să plătească exploatarea 

și transportul. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

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 Dieac Adrian  a dat citire punctului nr.4 Proiect de hotărâre 

privind aprobarea organizării  și desfășurării evenimentelor ”Hram anual  în satul Oțeleni 2022”  

și ”Hram anual în satul Hândrești 2022” precum și pentru aprobarea achiziționării serviciilor 

cultural-artistice- inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

S-a întrebat dacă va fi aceeași muzică și la Oțeleni și la Hândrești . 

Domnul Gherăescu Felician Mihai precizeazăcă va aduce ce gasește, pentru că timpul e scurt, el 

în ultimii ani s-a străduit să iasă sărbatoarea frumoasă atât la Oțeleni cât și la Hândrești și să nu 

se facă de râs. 

Domnul viceprimar Benchea Ioan întreabă dacă sunt ceva sponsori 

Domnul Gherăescu Felician Mihai precizează că o să se caute și sposori, s-au mai oferit unul, 

altul, dar dacă vor fi sponsori indicat ar fi să sponsorizeze direct un artist, de exemplu poate 

cineva are simpatie să aducă un anumit artist, si o să i se facă program pe scenă, să nu existe 

suspiciuni că s-au dat bani la primărie și primarul nu i-a gestionat bine, este deschidere spre 

colaborare. 

Domnul consilier Cezar Adrian spune să se încerce să fie ceva și pentru a doua zi. 

Domnul Gherăescu Felician Mihai precizează că bugetul este limitat. 

Domnul consilier Cezar Adrian spune în limita posibilităților. 

Domnul consilier Cezar Iosif spune că dacă se poate face sponsorizare , se poate face pentru a 

doua zi. 

Domnul Gherăescu Felician Mihai spune că dacă propun să facă și a doua zi, dacă se face și la 

Hândrești, propun și consilierii de la Hândrești și pun umărul și pune și el, încearcă. Cel puțin la 

Oțeleni că aici e tradiția de a se ține și a doua zi, încercăm să aducem măcar o muzică seara 

câteva ore. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și interes public a unor suprafe teren 

adiacente drumului județean DJ 280A și trecerea în domeniul public al comunei Oțeleni, județul 

Iași - inițiator – primar -Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul Gherăescu Felician Mihai precizează, că e vorba de zoanele drumului județean, 

stânga,dreapta, este cam târziu, dar totuși încearcă cu pistele de bicicletă, poate reușesc să mai 

prindă, mai erau ceva bani neutilizați prin PNRR, el a solicitat mai demult ajutorul domnului 

viceprimar, nu prea a fost deacord, intr-un al 13-lea ceas, să încerce să îl treacă că oricum indicat 
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ar fi chiar dacă nu prind acum, vor fi eligibili pe viitor, oricum urmează să se sape să se bage 

apă, pe stânga , pe dreapta , oricum se va strica, că nu o să se strice drumul, o să se strice zoana, 

dacă se lungește după apă. Pentru rețea de apă și canalizare în Oțeleni a fost pusă în SEAP și s-a 

retras pentru a se actualiza indicatorii conform ordonanțelor în vigoare. 

Domnul viceprimar Benchea Ioan întreabă dacă, fiind drum județean au permisiunea de a lucra 

pe el. 

Domnul Gherăescu Felician Mihai precizează, că e vorba de partea drumului pe care o pot 

intabula în domeniul public al comunei Oțeleni și nu mai au nevoie decât de avize. 

Domnul viceprimar Benchea Ioan spune că și el avea aceeași părere. 

Domnul Gherăescu Felician Mihai spune că topometriștii au căutat cea mai bună variantă pe 

unde ar putea să încapă pistă de 2 metrii, ei fac pistă de biciclete dar o pot folosii și pietonal, e un 

plus valoare pentru comună. 

Domnul Damian Ioan întreabă de terasă. 

Domnul Gherăescu Felician Mihai spune că, era o problemă la dl. Burduja dar a căzut deacord 

cu consultantul să mute pista pe stănga, nu strică terasa, va încerca pe cât posibil să nu strice. 

Domnul Gherăescu Felician Mihai spune d-lui Carp că , din momentul în care se semnează un 

contract de finanțare , execuția oricum durează 2-3 ani, cu siguranță nu se vor face mâine, o să se 

analizeze pe parcurs. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de zi: 

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

pentru anul 2022 - inițiator – primar -Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 7 de pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 30.06.2022- inițiator – pt 

secretar Dieac Carmena; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 6 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 

CEZAR ADRIAN  DAMIAN IOAN 

CEZAR IOSIF  MOROȘANU ANCA FELICIA 

DIEAC ADRIAN  TANASĂ MARIUS ONOREL 

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 8 de pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6266 din 15.04.2022 privind numirea persoanei care va 

completa și ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a 

garanţiilor locale - inițiator – primar -Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul Gherăescu Felician Mihai spune că este o măsură care a impus-o Curtea de Conturi,nu 

au o hotărâre în sensul ăsta , dacă doamna contabilă face toate demersurile în sensul ăsta pe ea a 

și propus-o. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 9 de pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6323 din 28.06.2022 privind ștergerea/radierea prejudiciului 

constat prin masura 2.3 din Decizia nr. 51/2015 emisă Curții de Conturi a României- inițiator – – 

primar -Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul Gherăescu Felician Mihai spune că este vorba de spațiul construcției primariei, ei au dat 

atunci o măsură cumva anapoda, cei care au fost atunci la momentul respectiv contabil și primar 

nu au acționat în cosecință și acum e tardiv de a mai găsii un vinovat, și s-a contractat o 

expertiză prin care s-a constatat de expert că s-a încadrat ceea ce s-a plătit către constructor cu 

ceea ce s-a executat, si acum trebuie însușită prin consiliul local, ca să se închidă măsura Curții 

de Conturi, este o măsură foarte veche , din 2013, rămasă deschisă, unde nu se mai poate face 

ceva, nu mai există constructorul, nu mai există contabilul. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul: 

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

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  CARP DĂNUȚ 

CEZAR IOSIF  DAMIAN IOAN 
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DIEAC ADRIAN  MOROȘANU ANCA FELICIA 

OPĂRIUC VASILE NICOLAE  TANASĂ MARIUS ONOREL 

  CEZAR ADRIAN 

Proiectul nu a trecut. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 10 de pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6516 din 05.07.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii:” Modernizare și reabilitare drumuri afectate de inundații 

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

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 11 de pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6513 din 05.07.2022 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” 

S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

„Modernizare și reabilitare drumuri afectate de inundații în comuna Oțeleni, județul Iași” 

- inițiator – primar -Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 12 de pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6432  din    06.07.2022 privind alocarea unor fonduri din 

bugetul local al Comunei Oțeleni pentru susținerea activității cu batrânii în cadrul Congregației 

”Surorile Maestre ale Sf. Doroteea Fiicele Sfintelor Inimi” – Casa Sf. Maria Bertilla 

- inițiator – consilier local-Dieac Adrian; 

Domnul Cezar Adrian întreabă dacă trebuie să aprobe o sumă și despre ce sumă este vorba. 

Domnul Dieac Adrian și domnul Gherăescu Felician Mihai spun că este vorba de 10 000 lei. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul: 

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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 12 de pe ordinea de zi: 

Dispoziția 108 /2022 

Domnul viceprimar Benchea Ioan spune că este vorba de 65000 lei veniți de la finanțe pentru 

persoane cu handicap. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian  a dat citire punctului nr. 13: Probleme curente, 

petitii, întrebări; 

Nu s-a încris nimeni la cuvânt. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian 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                                                            Secretar general 

Dieac Adrian                                                                                        Adam Petronela   


