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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.  

 

 

Nr. 3932 din 31.03.2022 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 31.03.2022 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 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 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 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție.  
 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. (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. 65 din 25.03.2022.  

Şedinţa este publică.  

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

cunoștință consilierilor că potrivit art. 136 din OUG 57/2019 toate proiectele de hotarâre sunt 

însoțite de referat, raport de specialitate și avizele comisiilor de specialitate. 

 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 

25.02.2022 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

15.04.2022 

Secretar general, 

Adam Petronela 
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3. Proiectul de hotărâre privind 

concesionarea: Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, 

Lot 7, Lot 10, Lot 11, Lot 13 și Lot 14 

Complex zootehnic Hândrești , 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 

 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

4. 

Proiectul de hotărâre privind privind 

participarea Comunei Oțeleni la 

Programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera in transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: statii de 

reincarcare pentru vehicule electrice in 

localitati și pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru  proiectul 

„Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de 

vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice 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 

 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

5. 

Proiectul de hotărâre privind achiziționarea 

de servicii de cadastru și topografie  de 

către 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 

 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 
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libertăţilor cetăţenilor 

6. Proiectul de hotărâre privind revocarea 

Hotărârii de consiliu local nr. 12 

/25.02.2022 privind eliberarea din funcție a 

viceprimarului comunei Oțeleni    

Consilier local 

BENCHEA 

ROBERT 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

7.  

 

 

Proiectul de hotărâre privind alegerea 

viceprimarului comunei Oțeleni. 

 

 

 

Consilier local 

BENCHEA 

IOAN 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

8. Raportul anual al primarului   

9. Probleme curente, petitii, întrebări   

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

Proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile; 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre aprobare suplimentarea ordinii de 
zi:În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”. 
 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA ROBERT  

BARTIC DANIELA CEZAR ADRIAN  

BENCHEA IOAN DIEAC ADRIAN  

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

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

suplimentare: 
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   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   
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DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea 

de zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 25.02.2022- 

inițiator -secretar Adam Petronela; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

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   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea 

de zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 15.04.2022- 

inițiator -secretar Adam Petronela; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

2”abțineri”. 

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

BARTIC DANIELA  AGHIORGHIOAIE IONEL 

BENCHEA IOAN  DIEAC ADRIAN 

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

 

Înainte de citirea punctului 3 de pe odinea de zi dl. consilier Benchea Robert  anunța ca nu 

participă la vot pentru  că are un interes în cauză , dl consilier Damian Ioan anunță că nici el 

nu participa la vot dl consilier Cezar Adrian, dl. consilier Dieac Adrian și dl. consilier 

Benchea Robert. 
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Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr.3 de pe 

ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea: Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 

10, Lot 11, Lot 13 și Lot 14 Complex zootehnic Hândrești , comuna Oțeleni, județul Iași- 

inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

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

7”abțineri”. 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  BENCHEA IOAN 

BARTIC DANIELA  BENCHEA ROBERT 

CEZAR IOSIF  CARP DĂNUȚ 

DIEAC ADRIAN  CEZAR ADRIAN 

OPĂRIUC VASILE NICOLAE  DAMIAN IOAN 

  MOROȘANU ANCA FELICIA 

  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea 

de zi: ,,Proiectul de hotărâre privind privind participarea Comunei Oțeleni la Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 

statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati și pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru  proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 

din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna 

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

Domnul consilier Cezar Adrian spune că aici este bun de făcut un PECO să nu mai mearga la 

Bâra. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că vor participa la un program de finanțare, 

nu se cheltuie bani până nu se va obține finanțarea, dacă se obține finanțarea vor avea și ei o 

cotă de participare. Se merge cu o cerere de finanțare cum s-a mers și cu iluminatul public, 

același finanțator, Administrarea fondului de mediu, ar fi eligibili cu stațiile de încărcare și 

prin PNRR dar avem buget prealocat prin PNRR care se poate folosi și pe alte proiecte de 

investiții. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

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   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   
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Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea 

de zi: Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii de cadastru și topografie  de 

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

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că pe tarlaua ,, Tendeleu” au solicitat APA 

VITAL o bucată de 1000mp pentru o zonă de securitate sanitară, vor să facă un vas deschis la 

devierea firului 1, vor sa-l scoată din ,,3 Parale” să-l ducă pe undeva prin jos de Hândrești, 

face parte din același proiect cu alimentarea cu apă și canalizare Oțeleni, deci îs legate cumva 

ombilical investiția. S-a găsit și în lista de investiții prin POIM, ,,înființare rețea apă și 

canalizare în comuna Oțeleni ” și are ca și lucrare suplimentară, devierea fir unu pe la 

Hândrești și nu a gasit o bucățică de teren, dar chiar de ar fi să gasească trebuie facut planuri 

parcelare ca să se poată cumpăra, dar dacă nu face cadastru sistematic, nu se poate pune la 

dispoziție. Lea zis ca este în partea cealaltă de drum, în incinta complexului și nu au vrut, au 

zis că mai așteaptă, să încerce să le facă acolo o bucată de teren. 

Domnul consilier Cezar Adrian întreabă dacă nu are nici o rezervă primăria acolo? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că nu poate avea până nu face cadastru 

sistematic și trebuie să facă pe tarlaua aia cadastru sistematic, are și o ofertă de preț, e în jur 

de 100 de lei de imobil, câte imobile vor fiatăta va fi valoarea. 

Domnul consilier Dieac Adrian  spune că legat de apă, ei desigur le facilitează, un teren, cu 

siguranță o să se dea un teren, că e nevoie, dar vrea ca acest teren să fie conditionat de apa și 

canalul pe Oțeleni, adică printr-o hotărâre care va venii mai ulterior, cu siguranță ei vor avea 

nevoie de o altă hotărâre și vrea ca acea hotărâre să nu treacă, ca sa-i forțeze să iasă în față cu 

proiectul de apă canal pe Oțeleni pentru că din câte a auzit sunt pe la coadă, vor murii și apă 

nu o să aibă, nu apă, canalizare că apă ma au. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că a luat foc, el apără interesele comunei 

Oțelen și chiar s-a certat cu conducerea de la APAVITAL, aceeași poziție a luat-o și el, va 

avea o ședință săptămâna viitoare  cu Asociația Regională de Aapă Canal, își va menține 

punctul de vedere și acolo întrucât le- a solicitat să se facă responsabili cei care au gestional 

POIM-ul pentru slaba implementare a lui, că din ce a înțeles e posibil să nu se implementeze 

100%, si aici contucerea de la APAVITAL prin consultanții pe care i-au avut, să fie trași la 

răspundere întru-cât nu au implementat tot proiectul. 

Domnul consilier Cezar Iosif  spune că ei au mers acolo cu un proiect și apoi ei nu au mai 

putut face altul din acest motiv. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că l-au rupt pe bucăți și din păcate l-au facut 

pe o lista de priorități. 

Domnul consilier Cezar Adrian întreabă dacă deviază și conducta care vine de pe 3 Parale? 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că da, o să o ducă pe jos de cimitirul de la 

Hândrești, s-au facut studii geo și pe drumul care duce spre Buda, vor să alimenteze oarecum 

și Brăieștiul. 

Domnul consilier Benchea Robert spune că el a văzut doar câteva comune care au semnat 
contractul pentru apă și canal, Oțeleniul nu este nici pe departe pe acolo.   
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că sunt în etapa a doua. 
Domnul consilier Benchea Robert spune că, a înțeles, să aștepte votul lui în etapa a doua. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că dacă nu fac pasul ăsta își iau adio. 
Domnul consilier Benchea Robert spune că fac pași dar în contrapartidă nu se regăsesc 
nicăieri. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că nu dânsul a decis să introducă comuna 
Oțeleni în ARSACIS. 
Domnul consilier Benchea Ioan spune să-i dea drumul. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

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   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că dacă va fi să fie identificată o bucățică 
de teren, dacă se va trece în public și se va pune la dispoziție, sau se va achiziționa de la 
proprietar ca să o pună la dispoziția investiției, atunci prin contract pot să condiționeze, să 
ajungă la punctul ăla și indiferent , dacă reușesc să facă cadastru sistematic pe tarlaua 
Tendeleu  în cuantum de 90 de lei/imobil decontează OCPI-ul  deci perdere mare nu prea 
este. 
Domnul consilier Cezar Adrian spune să se specifice, nu e corect să treacă prin comună și ei 
să nu aibă. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că dânsul este avansat cu studiu de 
fezabilitate pentru extindere și înființare rețea de apă canal. 
Domnul consilier Benchea Robert spune să aibă în vedere că ei asta vor, n-au venit să 
discute, să spună că ei au nevoie să treacă conducta pe la ei prin zonă, voi ridicați mînă că .... 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că sunt legate dar nu este mulțumitor pentru 
el, ceea ce acoperă ei prin investiția la Oțeleni, au câteva artere principale în comparație cu 
instalația care au făcut-o prin PNDL la Hândrești, pe fiecare străduță a fost dusă apă 
Domnul consilier Benchea Ioan spune să meargă la ARSACIS să-și spună cuvântul. 
Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că s-a creat un curent de solidaritate între 
primari și s-ar putea să se mai schimbe câte ceva, vor vedea, inclusiv conducerea la 
APAVITAL, este cumva în derivă, și el este pentru schimbare. 
 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr.6 de pe ordinea 

de zi: Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii de consiliu local nr. 12 /25.02.2022 

privind eliberarea din funcție a viceprimarului comunei Oțeleni   - inițiator – consilier local 

Benchea Robert; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel vine cu propunerea ca votul să fie secret 
și să supună la vot opțiunea asta. 
Domnul consilier Benchea Ioan spune că nu este proiectulul d-lui Aghiorghioaie,  este 
proiectul lui și el propune, votul trebuie să fie la vedere și doi este o regulă în drept care 
spune cine face și desface. 

În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

8”abțineri”. 

 
Au votat ”pentru ” Au votat 

”împotrivă” 
S-au abținut 

BENCHEA ROBERT  AGHIORGHIOAIE IONEL 

CEZAR IOSIF  BARTIC DANIELA 

CEZAR ADRIAN  BENCHEA IOAN 

DIEAC ADRIAN  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

  DAMIAN IOAN 

  MOROȘANU ANCA FELICIA 

  CARP DANUT 
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  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr.7 de pe ordinea 

de zi: Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Oțeleni- inițiator – 

consilier local Benchea Ioan; 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel precizează că votul trebuie să fie secret. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel solicită propunerile de viceprimar. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune ca prima propunere să fie a inițiatorilor 

proiectului după care va face și el o propunere. 

Domnul consilier Damian Ioan propune din partea grupului PNL pe domnul Benchea Ioan. 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai propune pe domnul Opăriuc Vasile Nicolae. 

Domnul consilier Benchea Robert  propune pe domnul Cezar Iosif. 

 

Doamna secretar general Adam Petronela dă citire prevederilor legale referitoare la 

procedură: 

Potrivit  ,,Articolul 152 din OUG 57/2019 Rolul, numirea si eliberarea din functie a 

viceprimarului 

Rolul, numirea si eliberarea din functie a viceprimarului 

 

   (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. 

 ART .9 SI ART 23 DIN REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL  

APROBAT PRIN HCL 89/23.10.2020 

Doamna secretar general Adam Petronela solicită să se facă propunerile pentru comisia de 

vot. 

Domnul consilier  Benchea Robert propune pe domnul Dieac Adrian din partea grupului PSD 

și din partea grupului PMP pe domnul Cezar Adrian. 

Domnul consilier Benchea Ioan propune pe domnul Damian Ioan din partea grupului PNL;  

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel spune să se facă comisie din 3 persoane 

Domnul Consilier local Benchea Ioan propune din partea PNL pe domnul DAMIAN IOAN  

Domnul viceprimar Benchea Robert propune din partea PSD pe domnul CEZAR IOSIF și 

domnul DIEAC ADRIAN 

 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot comisia formată din 3 

membrii: 
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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 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 

0”abțineri”. 

După care se întocmește proces-verbal. 

Domnul consilier Benchea Robert solicită ca așa cum s-a dat jos viceprimarul așa să se pună, 

votarea să se desfășoare în incinta respectivă. 

Domnul consilier Cezar Adrian solicită ca buletinul de vot să fie pe foaie mică și o urnă mai 

mare. 

Doamna secretar general Adam Petronela spune că nu poate să redacteze pe foaie mică 

deoarece sunt 3 propuneri și nu încap; 

Doamna secretar general Adam Petronela propune  o pauză pentru redactarea buletinelor de 

vot și pregătirea urnei. 

Toată lumea este de acord. 

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

consilierilor pentru a-l examina. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot modelul buletinului de 

vot  

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

1”abțineri”. 

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna secretar general Adam Petronela redactează 12 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 sus, 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 BENCHEA ROBERT 

5 CARP DĂNUȚ 

6 CEZAR ADRIAN 

7 CEZAR IOSIF 

8 OPĂRIUC VASILE NICOLAE 
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9 DAMIAN IOAN 

10 DIEAC ADRIAN 

11 MOROȘANU ANCA FELICIA 

12 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 primarul 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. Aghiorghioaie Ionel. 

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

de ședință, domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel dă citire procesului verbal 

întocmit de comisia de vot. 

-în urma votului secret au fost exprimate, 7 opțiuni de ”DA” pentru alegerea 
domnului consilier local Benchea Ioan, 3 opțiuni de ”DA” pentru alegerea domnului 
consilier local Cezar Iosif și 2 opțiuni de ”DA” pentru alegerea domnului consilier local 
Opăriuc Vasile Nicolae; 

Domnul consilier Benchea Ioan mulțumeste și celor care au votat și pentru și celor 
care au votat împotriva sa și îi asigură că în limita posibilităților sale împreună cu domnul 
primar vor încerca să ducă mai departe comuna. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr. 8 de pe 

ordinea de zi: Proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile - inițiator – 

primar Gherăescu Felician Mihai; 

 Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia întreabă la ce face referire? 

Doamna secretar general Adam Petronela spune că este o procedură prevăzută de 
codul administrativ. În baza legii contenciosului administrativ domnul Benchea Robert, 
contestă hotărârea prin care a fost eliberat din funcție și o face atât prin proiect de hotarâre, 
drept conferit de calitatea sa de consilier local, cât și (ca viceprimar eliberat din funcție) prin 
plângere prealabilă adresată Consiliului Local al Comunei Oțeleni și primarului iar singura 
cale prin care Consiliul Local, poate, legal, răspunde este o hotărâre de consiliu . Fiind 
adresată(plângerea) Consiliului Local al Comunei Oțeleni și primarului, acesta a inițiat 
proiectul urmând ca, Consiliul Local să și-o asume sau nu.  

Domnul consilier Benchea Robert spune că trebuia pusă la mapă. 
Doamna secretar general Adam Petronela spune că a fost pusă la mapă pe data de 21, 

ulterior a așteptat mai multe puncte de vedere, acum proiectul a fost suplimentat pe ordinea 
de zi iar ordinea de zi a fost aprobată. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel supune la vot proiectul: 

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  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA  BENCHEA ROBERT 

BENCHEA IOAN  DIEAC ADRIAN 

CARP DĂNUȚ  CEZAR IOSIF 

DAMIAN IOAN  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr.9 de pe 
ordinea de zi: Raportul anual al Primarului 
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Domnul primar Gherăescu Felician Mihai spune că datele sunt luate de pe 
compartimente. 

Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a dat citire punctului nr.10 de 
pe ordinea de zi: Probleme curente, petitii, întrebări 

Domnul consilier Benchea Robert spune că are o adresă, în două exemplare, către 
Consiliul Local al Comunei Oțeleni, Primarul Comunei Oțeleni și Secretarul General  al 
Comunei Oțeleni la care dorește, pe loc, număr de înregistrare, după care o să-i dea citire. 

Doamna secretar general Adam Petronela părăsește sala de ședința pentru a înregistra 
adresa. Doamna secretar general Adam Petronela înregistrează adresa sub nr. 
3907/31.03.2022 și înmânează un exemplar domnului consilier Benchea Robert, celălalt 
exemplar fiind atașat la dosarul ședinței de consiliu. 

Domnul consilier Benchea Robert a dat  citire adresei nr. 3907/31.03.2022 
Domnul președinte de ședință Aghiorghioaie Ionel a declarat ședința închisă. 

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, 

Aghiorghioaie Ionel                                                                     Adam Petronela   


