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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. 7502 din 02.08.2022 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 02.08.2022 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 PREZENT 
2. BARTIC DANIELA PREZENT 
3. BENCHEA IOAN PREZENT 
4. CARP DĂNUȚ PREZENT 
5. CEZAR ADRIAN PREZENT 
6. CEZAR IOSIF PREZENT 
7. DAMIAN IOAN PREZENT 
8. DIEAC ADRIAN PREZENT 
9. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 
10. OPĂRIUC VASILE NICOLAE PREZENT 
11. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

 
La ședință participă 11 consilieri locali din 111 consilieri locali în funcție.    
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. 
7342 din 29.07.2022.  

Şedinţa este publică. 
Înainte de a se da citire și supune la vot ordinea de zi secretarul general ridică problema a 
două proiecte de hotarare 
  ,,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” 

atragând atenția consilierilor, cu privire la conflictul de interese  în care ar putea să se 

afle că fiecare dintre ei, secretarului general fiindu-i foarte greu să decidă pentru că nu 

știe ce interese ar putea avea oricare dintre ei pe viitor în această cauză 
 
și  ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării cabinetului viceprimarului și 

înființarea a două posturi contractuale și de aprobare a organigramei și a statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni” unde secretarul 
general precizează că domnul consilier local Cezar Adrian cunoaște problema, urmează 

să se înființeze un post, pe care, dacă va trece proiectul,  va fi reâncadrat fratele acestuia,  

totodată secretarul general precizează că este o hotârâre definitivă cu privire la 

reîncadrarea fratelui consilierului local Cezar Adrian și acestă hotarâre trebuie pusă în 

aplicare. 
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Cu privire la incompatibilități, secretarul general precizează că organigrama este atributul 

primarului care nu votează dar potrivit art 163 alin. 1 din OUG 57/2019 viceprimarul își 

păstrează dreptul de vot. Secretarul general precizează că a solicitat puncte de vedere de la mai 

multe instituții, pentru lămurirea acestui aspect, care nu au ajuns până la data ședinței, ca urmare 
rămâne la latitudinea viceprimarului cu atribuții de primar dacă votează sau nu, urmând să își 

asume acest fapt. 
 Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan precizează că își asumă votul. 
 Domnul consilier local Cezar Adrian precizează că va încerca să nu participe la proiectul 

complexului. 
 Secretarul general precizează încă o dată că dacă la organigramă conflictul de interese 

reiese clar la proiectul complexului fiecare consilier își cunoaște interesele. 
Domnul consilier local Cezar Adrian precizează că va încerca să se abțină.  
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. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

06.07.2022 

Secretar general, 
Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

20.07.2022 

Secretar general, 
Adam Petronela 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
executiei bugetului de venituri si cheltuieli 
al comunei Oteleni pentru trimestrul II al 
anului 2022 
 

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 
4. Proiect de hotărâre privind privind 

ștergerea/radierea prejudiciului constat 

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

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 
5. 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, 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar , 
Benchea Ioan 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 
impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 
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județul Iași 
 

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 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

înființării cabinetului viceprimarului și 

înființarea a două posturi contractuale și de 

aprobare a organigramei și a statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Oțeleni 
 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar , 
Benchea Ioan 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 
organizare şi dezvoltare 

urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 
7. Probleme curente, petitii, întrebări   
Secretarul general precizează că toate proiectele de hotărâri sunt însoțite de avizele comisiilor de 

specialitate. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot ordinea 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 a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 06.07.2022- inițiator 

– secretar general Adam Petronela; 
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   
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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: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 20.07.2022- inițiator 

– secretar general Adam Petronela; 
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 aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Oteleni pentru trimestrul II al anului 2022- inițiator – viceprimar cu atribuții de primar Benchea 

Ioan; 
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. 4 de pe ordinea de 
zi: Proiect de hotărâre privind privind ștergerea/radierea prejudiciului constat prin masura 2.3 

din Decizia nr. 51/2015 emisă Curții de Conturi a României- inițiator – viceprimar cu atribuții 

de primar Benchea Ioan; 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul 
În urma votului exprimat au rezultat 0 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
  AGHIORGHIOAIE IONEL 
  BARTIC DANIELA 
  BENCHEA IOAN 
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  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 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 – viceprimar 
cu atribuții de primar Benchea Ioan; 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian aduce la cunoștință că este amendament și dă 

cuvântul domnului consilier local Cezar Iosif: 
,,Având în vedere că redevența este foarte mică sub 1 leu/mp pe an și totodată să fim corecți  și 

față de cei care au concesionat unele spații din acest Complex zootehnic la un preț de licitație 

mult mai mare pe metru pătrat cer dublarea redevenței cu 100% față de toate sumele  
prevăzute .” 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că i se pare mult, este grajdul cu 2 mii de euro 
,cine dă 4 mii? 
Domnul consilier local Cezar Iosif spune că ăla e cel mai bun. 
Domnul consilier local Damian Ioan spune că nu au dat ei preturile înapoi ci cei dinainte. 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că trebuie să se investească. 
Domnul consilier local Cezar Iosif spune că nmeni nu investește. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian atrage atenția să nu se facă un dialog între consilieri 

ci să se încrie la cuvânt. 
Domnului consilier local Cezar Iosif spune că la toate concesionările le-au dublat, au pus 50%, 
70%, când a fost și în centru, s-a dat la fiecare, nu crede că, complexu trebuie să se dea chiar cu 

1 leu mp, să calculeze și ei că iese 1,40 lei, 1,60 lei mp, tituși nu e arabil, sunt clădiri. 
Domnul consilier local Cezar Adrian spune,, aici este invidia și răutatea pentru că , când l-a 
scos cine l-a scos înainte nu era nici un amendament, nu era nici o propunere, toate dădeau 

bine, toate mergeau ok, acum când l-au scos cine l-au scos la .., încep discuții, ba că așa ba, că 

așa. Până acum când nu s-a luat nici un leu și a stat cum a stat, s-a degradat, a fost totul ok, nici 
o problemă, care a putut a furat tot ce a putut de acolo, așa, știm, cine și cum , nu-i nici o 
problemă, așa.. acum vin cu fel de fel de argumente, din partea mea puteți să le luați că o să 

găsesc unde să mă mut, unde să mă duc nu-i problemă dar gândiți-vă un pic că acolo, nu știu 

dacă ați fost ultima dată, cine vorbește o fost, nu sunt geamuri, ușile sunt așa cum sunt ele,dar în 

fine, cum știți așa faceți. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot amendamentul 
Domnului consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 4”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
AGHIORGHIOAIE IONEL BENCHEA IOAN CARP DĂNUȚ 
BARTIC DANIELA  DAMIAN IOAN 
CEZAR IOSIF  MOROȘANU ANCA FELICIA 
DIEAC ADRIAN  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 
OPĂRIUC VASILE NICOLAE  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 
 

Domnul consilier local Dieac Adrian depune amendament și propune majorarea 

redevenței cu 50% toate loturile din Complexul zootehnic. 
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D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că i se pare mai ok 50% decât 100%, ii mai 
lasă ceva și omului. 
Domnul consilier local Dieac Adrian spune că a propus 50% ținând cont și de faptul că nu sunt 
chiar bune de folosit mai trebuie investiții dar și datorită faptului că față de ceilalți concesionari 
sunt datori să nu dea deeaba, pentru că ceilalți au participat la licitație cu 2 eur/mp 
Domnul consilier Carp Danut întreabă dacă în cazul în care se fac investiții acestea nu se pot 
scadea din din redevență? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că se poate consemna în 
contractul de concesionare. 
 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot amendamentul 
Domnului consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 10 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 IOSIF   
DAMIAN IOAN   
DIEAC ADRIAN   
MOROȘANU ANCA FELICIA   
OPĂRIUC VASILE NICOLAE   
TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune consilierilor să facă propuneri 
pentru comisia care se va ocupa de procedura de concesionare. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian spune că trebuie să se facă propunerile pentru 
comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea loturilor din cadrul Complexului zootehnic 
Hândrești, proprietate privată a comunei Oțeleni. 
Doamna consilier local Morosanu Anca Felicia propune comisia: 

Comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componență: 
1. Președinte – CEZAR IOSIF 
2. Secretar  - DAMIAN IOAN 
3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 
4. Membru – CARP DANUT 
5. Membru – AAGHIORGHIOAEI IONEL 

Pentru comisie următorii supleanți: 
1. Președinte – TANASA MARIUS ONOREL 
2. Secretar  - BARTIC DANIELA 
3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 
4. Membru – MOROSANU ANCA FELICIA 
5. Membru – OPARIUC VASILE NICOLAE 

Domnului consilier local Cezar Adrian spune că are o propunere și el. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian spune că domnul Cezar Adrian nu participă la acest 
proiect. 
Domnului consilier local Cezar Adrian spune că la discuții, de ce nu, și face a doua propunere 
pentru comisie. 

Comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componență: 
1. Președinte – DAMIAN IOAN 
2. Secretar  - CARP DANUT 
3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 
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4. Membru – TANASA MARIUS ONOREL 
5. Membru – MOROSANU ANCA FELICIA 

Pentru comisie următorii supleanți: 
1. Președinte – AGHIORGHIOAEI IONEL 
2. Secretar  - BARTIC DANIELA 

3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 
4. Membru – OPARIUC VASILE NICOLAE  

5. Membru – CEZAR IOSIF 
 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot prima propunere pentru comisia de 
evaluare a ofertelor facută de doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia 
Domnului consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
AGHIORGHIOAIE IONEL  DAMIAN IOAN 
BARTIC DANIELA   
BENCHEA IOAN   
CARP DĂNUȚ   
CEZAR IOSIF   
DIEAC ADRIAN   
MOROȘANU ANCA FELICIA   
OPĂRIUC VASILE NICOLAE   
TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot a doua  propunere pentru comisia de 
evaluare a ofertelor facută de domnul consilier local Cezar Adrian 
Domnului consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 1 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 9”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
DAMIAN IOAN  AGHIORGHIOAIE IONEL 
  BARTIC DANIELA 
  BENCHEA IOAN 
  CARP DĂNUȚ 
  CEZAR IOSIF 
  DIEAC ADRIAN 
  MOROȘANU ANCA FELICIA 
  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 
  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

 
 

În urma votului exprimat a fost aprobată: 
Comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componență: 

1. Președinte – CEZAR IOSIF 
2. Secretar  - DAMIAN IOAN 
3. Membru – Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.) 
4. Membru – CARP DANUT 
5. Membru – AGHIORGHIOAEI IONEL 

Pentru comisie următorii supleanți: 
1. Președinte – TANASA MARIUS ONOREL 
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2. Secretar  - BARTIC DANIELA 
3. Membru - Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală(A.N.A.F.) 
4. Membru – MOROSANU ANCA FELICIA 
5. Membru – OPARIUC VASILE NICOLAE 

 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot întreg proiectul cu amendament și 

comisie de evaluare a ofertelor. 
Domnului consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 10 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 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 aprobarea înființării cabinetului viceprimarului și înființarea a două 

posturi contractuale și de aprobare a organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Oțeleni- inițiator – viceprimar cu atribuții de primar 

Benchea Ioan; 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că dorește să precizeze că îi roagă 

să se gândească  că într-un termen relativ scurt căminul de la Hândrești va fi dat în folosință, este 

un imobil nou, cu dotări de ultimă generație, cu plasme.. Cineva va trebui să le ia în primire, așa 

că îi roagă să se gândească și să aprobe reînființarea postului de referent III cultural care va 

gestiona bunurile de la caminul Oțeleni și cel de la Hândrești. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian spune că are o speță care nu îi este clară. Având în 

vedere avizul cu caracter consultativ dat de comisia de cultura, au fost la ședință 3 membrii 

dintre care au votat toți , dintre care unul este Cezar Adrian și o roagă pe doamna secretar să facă 

mențiune că domnul Cezar Adrian este frate cu domnul Cezar Viorel, pentru organigramă și 

pentru aviz. Pentru ca avizul să treacă trebuie 3 voturi din 5, jumătate plus 1din cei din comisie, 

având în vedere că în comisie domnul Cezar Adrian s-a abținut, înseamnă că a participat la vot., 

prin urmare au fost 3. 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că, referitor la comisia care s-a constituit cu o 
zi înainte, 3 membrii din 5 s-au prezentat pentru a avea cvorum , din care din ce s-a documentat , 
2 au votat și unul s-a abținut , adică nu a participat la vot. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian spune că, a nu participa la vot înseamnă a specifica 

înainte și nu se poate ține ședința cu 2 membrii. 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că din punctul ei de vedere consideră că 

ședința a fost legal constituită, pentru că a avut 3 membrii din care unul s-a abținut., dacă 

doamna secretar o să înainteze hârtiile către prefectură și o să se gasească cu nu-i ok.... 
Doamna secretar spune că va înainta documentele așa cum a solicitat dl. Dieac. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul 
Domnului consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat  voturi 5 ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 4”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
BENCHEA IOAN DIEAC ADRIAN AGHIORGHIOAIE IONEL 
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CARP DĂNUȚ  BARTIC DANIELA 
DAMIAN IOAN  CEZAR IOSIF 
MOROȘANU ANCA FELICIA  OPĂRIUC VASILE 

NICOLAE 
TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Proiectul de hotărâre nu a trecut. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 6 de pe ordinea de zi: 
Probleme curente, petitii, întrebări; 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că se gândea că măcar în ceasul al 
doisprezecelea vor revenii asupra, să-i zică o nedreptate care i s-a facut d-lui Cezar Viorel și 
având în vedere că se va ianugura și căminul ăla, nu știe cine o să preia gestiunea la nivel de 
comună. Știu în ce condiții a fost eliminat din aparatul de specialitate al primaruluiși cu votul 
fostului primar și președinte de partid și cu influență asupra consilierilor, dumnealor, așteaptă să 
vadă ce o să zică instanța pe 7.09 și vor vedea încotro se vor îndrepta. 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că îl roagă pe domnul Benchea, ea a mai tot 
zis în ședințe, poate se găsește o soluție de a se rezolva problema de la pot ,,la țigani” pentru că 
începe școala, au trecut 2 ani jumate de când i-a spus și fostului primar și nu s-a luat nici o 
măsură, începe iarăși școala, mai este o lună, copii ti-i și frică sa-i lași singuri. 
Secretarul general spune că s-au facut adrese și s-a primit raspuns că sunt prinse în viitoarele 
planuri de reparații. 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că că trebuie să se găsească alternative, să nu 
se întâmple vreo tragedie fiind copii mici care merg acolo de 5,6,7 ani, dacă nu fac ei să se 
solicite să se dea voie să se facă de la primărie să se pună 2 balustrăzi. 
Domnului consilier local Cezar Adrian spune după cum bine se știe, domnul Gherăescu Romeu a 
fost consilierul primarului, după deces mai trebuie aprobat, nu se poate altul în loc. 
Secretarul general spune că este vorba de consilierul primarului, postul este, la momentul actual 
,Instituția prefectului pe care, a sunat-o, pesoana care răspunde de legalitatea documentelor 
pentru Oțeleni, având în vedere statutul viceprimarului cu atribuții de primar în aceste 90 de zile 
până la data venii ordonanței de guvern cu privire la organizarea alegerilor dar și după, nu va 
considera legală dispoziția. Secretarul general spune că a solicitat punct de de vedere așa cum a 
mai spus, de la Agenția Națională de Integritate, Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării, a 
sunat și i s-a spus că adresele sunt în lucru, dar, până la data ședinței, nu a primit un raspuns dacă 
viceprimarul care îndeplinește atribuții de primar are dreptul să angajeze consilier personal al 
primarului. La momentul la care v-a primii un răspuns , îl va pune în spatele dispoziției, pro sau 
contra, legea este interpretabila, instituția prefectului este cea care sesizează conflictele de 
legalitate, ea așteapta părerea celor în drept să lămurească . 
Domnului consilier local Cezar Adrian întreabă că la o hotărâre anterioară s-a aprobat că ce se 
investeste se scade din redevență. 
Secretarul general spune că acum s-a aprobat forma contractului de concesiune. 
Domnului consilier local Cezar Iosif spune că aceea era o hotărâre pe prețul vechi. 
Domnului consilier local Cezar Adrian întreabă pe ce perioadă se face concesiunea? 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că durata concesiunii este de 25 de ani. 
Domnului consilier local Cezar Adrian întreabă dacă se poate mării durata concesiunii? 
Secretarul general spune că nu, acesta a fost durata aprobată, la finalul celor 25 de ani se poate 
prelungii, se poate da aviz de principiu pentru cumpărare etc unde are întâietate concesionarul 
bun platnic. 
Domnului consilier local Cezar Adrian spune că dacă cineva vrea să facă un proiect, i se pare... 
nu știe dacă se aprobă investiții. 
D-na consilier local Moroșanu Anca Felicia spune că durata este totuși de 25 de ani! 
Domnului consilier local Cezar Adrian roagă ca ședintele pe comisii să se facă cu convocator să 
se dezbată, cu puncte, cu ridicări de mână, ca în ședința mare. 
Secretarul general spune că, dacă se decide, poate ajuta secretarul comisiei cu formulare. 
Domnului consilier local Cezar Adrian spune d-lui președinte al comisiei că din bun simț n-a  
vrut să dea a treia semnătură pentru schimbarea de președintelui de comisie, două erau, mai 
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trebuia a treia, el n-a vrut,  pentru că are oleacă de..așa, de cherestea, din altă parte poate este mai 
puțină cheresteaua dar asta este, și ar mai fi o chestie , pe cine nu lași să moară nu te lasă să 
trăiești și cu asta a terminat. 
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   


