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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. 7114 din 20.07.2022 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 20.07.2022 ora 08.00 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Oțeleni, care se desfăşoară în sala de şedinţe a consiliului local.  
Consiliul Local Oțeleni este compus din 11 consilieri locali în funcție. Două posturi de 

consilier local sunt vacante.  
Secretarul general al unității administrativ teritoriale Adam Petronela.  

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal: 

 

 Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

1. AGHIORGHIOAIE IONEL  

2. BARTIC DANIELA  

3. BENCHEA IOAN  

4. CARP DĂNUȚ  

5. CEZAR ADRIAN  

6. CEZAR IOSIF  

7. DAMIAN IOAN  

8. DIEAC ADRIAN  

9. MOROȘANU ANCA FELICIA  

10. OPĂRIUC VASILE NICOLAE  

11. TĂNASĂ MARIUS ONOREL  

 

La ședință participă 11 consilieri locali din 111 consilieri locali în funcție. Absentează 
urmatorii consilieri locali.   

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. a), art. 134 alin. (3) 
lit. b) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 115 din 
12.07.2022.  

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 286 prin care se constată încetarea de 

drept a mandatului de primar  începând cu data de 16.03.2022 emis la data de 07.07.2022, la 

acest moment contestat urmând ca instanța să se pronunțe. 

Ptrivit art. 136 din OUG 57/2019 toate proiectele de hotarâre sunt însoțite de avize ale 

comisiilor de specialitate.  
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan 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. Informarea Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni privind încetarea de drept a 

mandatului de Primar  

Secretar general, 

Adam Peronela 
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2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui 

consilier local care să îndeplinească 

temporar atribuțiile  viceprimarului 

comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Viceprimar cu 

atribuții de 

primar , 

Benchea Ioan 

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 

 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

 
Domnul consilier local Cezar Adrian a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu :Diverse 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune 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   

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 supune la vot ordinii de zi 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   
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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: 

Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar 

atribuțiile  viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași- inițiator – viceprimar cu atribuții de 

primar Benchea Ioan; 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian cere să se facă propunerile pentru un consilier local 

care să îndeplinească temporar atribuțiile  viceprimarului comunei Oțeleni: 

Domnul consilier  Aghiorghioaie Ionel propune pe domnul Cezar Iosif din partea grupului PSD. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan propune pe domnul Damian Ioan din 

partea grupului PNL;  

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

Alte propuneri nu au mai fost. 

Doamna secretar general precizează că având în vedere că este o hotărâre cu caracter individual 

iar persoana desemnată va îndeplinii atribuții de viceprimar se va merge pe procedura de alegere 

a viceprimarului spune pentru primul pas să fie desemnată comisia care se va ocupa de 

procedură. 

Se propune următoarea comisie: 

Din partea PNL pe domnul TANASĂ MARIUS ONOREL 

Din partea PSD domnul AGHIORGHIOAIE IONEL 

Din partea PMP domnul CEZAR ADRIAN 

 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot comisia formată din 3 membrii: 

Din partea PNL pe domnul DAMIAN IOAN 

Din partea PMP pe domnul CEZAR ADRIAN 

 Din partea PSD domnul DIEAC ADRIAN 

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

 

Doamna secretar general precizează că potrivit  ,,Articolul 152 din OUG 57/2019  

 

   (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor 

consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

   (3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 

realizeaza prin hotarare a consiliului local. 

   (6) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 

viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, 

respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune. 

   

Articolul 139 

Adoptarea hotararilor consiliului local 

  

   (7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

   (8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optiunii se 

folosesc, de regula, cuvintele da sau nu. 

   (9) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul 

buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite 

ambele cuvinte prevazute la alin. (8). 

   (10) Abtinerile se numara la voturile impotriva. 

 După care se întocmește proces-verbal. 

Doamna secretar general Adam Petronela redactează modelul buletinulului de vot și l-a dat 

consilierilor pentru a-l examina. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot modelul buletinului de vot  



4 
 

 

 

 

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   

Doamna secretar general Adam Petronela redactează 11 buletine de vot câte unul pentru fiecare 

consilier local prezent în ședință pe care le-a predat comisiei de vot. 

Se aplică, în colțul din dreapta jos, ștampila consiliului local, în același fel, pe toate buletinele de 

vot. 

Doamna secretar general Adam Petronela aduce urna de vot, o prezintă consilierilor și o predă 

membrilor comisiei de vot care o sigilează. 

Votul are loc în sala de ședință, buletinele de vot se predau de către comisia de vot în ordine 

alfabetică. Fiecare consilier semnează procesul-verbal la momentul primirii buletinului de vot. 

Au votat prin vot secret următorii consilieri locali: 

 

1 AGHIORGHIOAIE IONEL 

2 BARTIC DANIELA 

3 BENCHEA IOAN 

4 CARP DĂNUȚ 

5 CEZAR ADRIAN 

6 CEZAR IOSIF 

7 DAMIAN IOAN 

8 DIEAC ADRIAN 

9 MOROȘANU ANCA FELICIA 

10 OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

11 TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 

Consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot în sala de ședință, într-un loc amenajat astfel 

încât să se garanteze secretul votului. Urna a fost amplasată pe masa de prezidiu. 

În sala de ședință au rămas, secretarul general, membrii comisiei de vot cu ușa deschisă, restul 

consilierilor au asteptat pe hol să fie strigați în ordine alfabetică. 

După terminarea procedurii de vot , sunt invitați toți consilerii și viceprimarul cu atribuții în sala 

de ședință. 

Comisia de vot procedează la desigilarea urnei și numărarea votului în prezența consilierilor cu 

prezentarea buletinului de vot.După care întocmesc procesul-verbal de numărare pe care îl 

predau președintelui de ședință dl. Dieac Adrian. 

După verificarea și numărarea buletinelor de vot și de către secretarul general și președintele de 

ședință, domnul președinte de ședință Dieac Adrian dă citire procesului verbal întocmit de 

comisia de vot. 
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-în urma votului secret au fost exprimate, 5 opțiuni de ”DA” pentru alegerea domnului 
consilier local Cezar Iosi, 6 opțiuni de ”DA” pentru alegerea domnului consilier local Damian 
Ioan; 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian precizează că consilier local delegat care să 

îndeplinească temporar atribuțiile  viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași este dl. Damian 

Ioan. 

Doamna secretar general Adam Petronela întreabă dacă este vreo persoană care dorește să 
conteste. 
Nu au fost obiecțiuni. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de zi: 
Diverse , și întreabă cine se înscrie la cuvânt. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian precizează că a înțeles că domnul Benchea Ioan îl 

are invitat pe domnul Benchea Robert pentru a-și exprima câteva cuvinte. 
Domnul Benchea Ioan supune atenției cererea unei persoane care intenționează să închirieze un 
spațiu la Complex și ar vrea să știe dacă sunt deacord, sa-și exprime un acord de principiu ca la 
următoarea ședință.. 
Domana consilier Moroșanu Anca Felicia întreabă dacă pentru închiriere? 
Domnul Benchea Ioan supune închiriere/concesionare, deocamdată 

Domana consilier Moroșanu Anca Felicia întreabă dacă specifică ce grajd? 

Doamna secretar general intervine și spune că a spus un grajd/spațiu pentru cereale , nu a indicat 

un spațiu anume. 

Domnul Benchea Ioan supune exprima , un grajd anume, nu depinde de el, depinde de 

procedură. 

Domnul Benchea Ioan supune, să se supună la vot un acord de principiu pentru a pune la ședința 

ordinară, să nu facă cheltuieli degeaba 

Domnul Benchea Ioan supune că s-a mai gândit la o sluție, deocamdată nu o divulgă, tot în 

legătură cu complexul, la ședința ordinară când o să fie pe ordinea de zi proiectul cu obiectivul 

complexul o să-l spună dacă o să fie deacord, el atât a avut de spus. 

Domana consilier Moroșanu Anca Felicia întreabă dacă mai este cineva în chirie 

Doamna secretar general spune că este unul închiriat pe o prioadă lungă(tiba ) și mai erau doua 

platforme inchiriate de Agro Iulia, care e bun platnic. 

Domnul Benchea Ioan supune că este de părere ca fermierii, cei care lucrează teren de suprafețe 

mai mari, sa-i ajute în sensul, ca să mențină bruma asta de producție, din anul ăsta, pe plan local, 

să nu o ducă să o vândă acuma, să poată să o depoziteze, e și seceta asta cumplită, sa-i sprijine 

pe fermierii lor, care-i au acolo. 

Domnii consilieri Dieac Adrian și Cezar Iosif spun că nu o să le convină, dacă-i ajută tre să-i 

ajute pentru o perioadă scurtă într-un mod gratuit, dacă le ia bani nu-i ajută. 

Domnul Benchea Ioan supune că sunt soluții, discută și se pun deacord, orice soluție trebuie 

discitată și la urmă trag concluzii, nu se ferește de asta. 

Domnul consilier Cezar Adrian ia cuvântul: 

,, Dragi consilieri, scumpul nostru primar interimar (secretarul general intervine și precizează 

,,viceprimar cu atribuții de primar,,), viceprimar cu atribuții de primar, d-le vice aveți totul la 

îndemână, oamenii vor apă, canal și gaze dacă ați facut cum ați făcut și ați ajuns la așa, vreau 

ca de aici încolo să ne putem sprijinii unul pe altul, proiecte cât mai multe, nu mai ține figura că 

nu sunt bani la primărie. Tămășeniul nu știu de unde au adus dar au o comună beton, Bâra tot 

la fel arată destul de bine, șanțuri betonate, alei de biciclete, pietoni pe nu știu..așa. Deci dacă 

ne uităm oleacă parcul ăla arată cum arată, față de la Butea unde au o fântână arteziană, chiar 

și la Bâra părculețul ăla arată mult mai bine, nu mai spun Doljeștiul și așa mai departe.  

De multe ori se spune că ăsta e drum județean, nimeni nu vrea să se facă, nu stăm noi când vine 

județul, hai să pistonăm, hai să vedem cum putem face, să demarăm să facem.  

Chiar vreau să demonstrați că , nu știu ,  spune că ați umblat după putere, ați umblat așa.., eu 

nu zic nimica nici că ați făcut, nici că n-ați făcut, ați ajuns la butoane, vreau să văd treabă în 

comună, aveți sprijinul meu! Deci l-am dat și la băieții dinainte, n- o știut ce să facă cu el, nu-i 

vina mea, nu eu i-am dezbinat, nu eu am venit cu propunerea de viceprimar Robert, ei au venit, 
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l-am susținut, nici n-am vrut să-l dau afară că știam că se ajunge unde se ajunge, nu țin cu el în 

special că nu știu ce, dacă venea cu Aghiorghioaei era Aghiorghioaei, dacă venea cu Iosif era 

Iosif, nu eu am facut chestia.. Deci eu am sa-i ajut pe ăia dinainte să facem majoritate, să 

mergem în continuare pentru a face ceva în comună, acuma vă ajut, sânt lângă voi, dați drumu 

la proiecte, eu vi le aprob, adică nu pot eu singur dar vă ajut și hai să mișcăm oleacă comuna 

asta, vreau într-adevăr să nu spună că , o intrat nenea ăla și e bătrân, că are pensie și trebuia 

să stea acasă și nu știu ce... Dă-i peste nas! Hai să facem treabă.” 

Domana consilier Moroșanu Anca Felicia spune că nu știe ce o să iasă că pe timpul când era 

primar dl. Gherăescu l-a rugat pentru o balustradă aicea , să găsească o soluție la copii și nici în 

ziua de azi nu s-a facut, o plecat și nu s-a mai pus, și era problemă, problemă. 

Doamna consilier Bartic Daniela spune că poate o să vadă rezultate de acum. 

Dl consilier Dieac Adrian spune că și el a vrut să insiste pe aceeași idee și să se mai insiste la 

Direcția de Drumuri și Poduri pentru a se  monta balustradă. 

Domnul Benchea Robert ia cuvântul: 

,, Dragii mei foști colegi, având în vedere că la ultima ședință nu am participat, deoarece 

Partidul Social Democrat din care am făcut parte, au luat niște decizii interne acolo prin niște 

hotărâri  în care au decis să mă înlăture din jurul lor, mă rog e treaba lor. 

Am primit acea, acel Ordin al prefectului pe data de 8 prin urmare am considerat că este normal 

și firesc să vin să vă salut cordial pe toți indiferent cum. 

În special d-lui Dieac care a fost alături de mine până la final, dl. Cezar Iosif , Cezar Adrian 

care nu s-au dezis de mine nici o secundă, mi-au acordat tot sprijinul, toată încrederea, 

mulțumesc și celorlalți colegi, așa, dar ei au stat pe baricade până la final. Felicit pe domnul, 

noul primar, chiar dacă( dl Benchea Ioan precizează ,, cu atribuții de primar”), nu, nu eu și 

rândul trecut am zis la fel(dl Benchea Ioan a zis ,, vă mulțumesc, mă simt flatat”):este primar 

pentru că și la momentul de atunci semna ca primar pe toate documentele, este ordonatorul 

principal de credite al comunei, chiar dacă el este interimar, dar semnează în calitate de primar 

pe toate documentele comunității noastre. Felicit pe următorul domn viceprimar, care chiar 

dacă este din rândul consilierilor, dar are atribuții de viceprimar de azi încolo și la fel ca 

domnul celălalt , am două cuvinte să vă spun tot despre apă și canal, dacă vă arăt câte mesaje 

am de la oamenii din sat în ceea ce privește apa, canalul și gazul, care eu făcând parte la 

momentul ăla din partidul social democrat, am promis la toți că în 2021 o să aibă apă, canal și 

gaz. Vedem cum la Bălțați se lucrează pe aceleași proiecte care și comunitatea noastră le-o 

accesat, vedem tot facebook-ul e plin de apă și canal, la Oțeleni s-au închis toate discuțiile, deci 

nu se mai discută absolut nimic de apă și canal. Astăzi întradevăr Consiliul Județean este la 

PNL, primarul este la PNL, viceprimarul este la PNL, Guvernul este la PNL, bănuiesc că colegii 

din PSD nu o să se opună unor demersuri pe care urmează să le faceți, dați viață în continuare 

comunei, chiar dacă eu, așa au decis colegii mei să mă înlăture, nici o problemă, eu voi face 

parte din comunitate și dacă n-o să faceți treabă în continuare o să căutăm soluții, dacă faceți 

treabă, în fața electoratului , cu siguranță că o să aveți prioritate. Ocazie cu care dați-mi voie să 

va strâng mâna și am plecat.” 

Domnul viceprmar cu atribuții de primar Benchea Ioan aduce la cunoștința consilierilor 

contractul încheiat între Primaria comunei Oțeleni și o formație artistică(Club Moda Studio), 

suma s-a împărțit 12 mii pentru hramul bisericii din Oteleni pe 24.07 și 8 mii pentru hramul 

Bisericii din Hândreși pe 15.08., aceeași formație între orele 17-24. 
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   


