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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. 9473 din 16.09.2022 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 16.09.2022 ora 14.00 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: 

 
 Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

1. AGHIORGHIOAIE IONEL PREZENT 
2. BARTIC DANIELA PREZENT 

3. BENCHEA IOAN PREZENT 

4. CARP DĂNUȚ PREZENT 

5. CEZAR ADRIAN ABSENT 

6. CEZAR IOSIF PREZENT 

7. CHELARU COSTICA 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 12 consilieri locali în funcție. Absentează 

urmatorii consilieri locali:CEZAR ADRIAN   
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. 147 din 
14.09.2022.  

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

comisiilor de specialitate inclusiv proiectul propus pentru suplimentare. 
Secretarul general aduce anunță că domnii consilieri locali Dieac Adrian, Carp Danut , Cezar 
Iosif nu vor lua parte la dezbaterile proiectului de hotarare nr. 9440 din 16.09.2022 privind 
desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia 

de concurs pentru ocuparea funcției de șofer  la Şcoala Gimnazială Oţeleni. 
Secretarul general aduce anunță că dl. Viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan nu 

va vota și nu va fi luat în calcul la cvorum.  
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 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea si 
înlocuirea  Hotărârii nr. 114/26.09.2019 

privind aprobarea actualilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii " Construire si dotare cămin 

cultural sat Hândreşti, comuna Oţeleni, 

judeţul Iaşi 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar , 
Benchea Ioan 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 
administrarea domeniului 
public şi privat, 

agricultură din cadrul 
Consiliului Local al 
Comunei Oțeleni 

 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu 
: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.   9440 din 16.09.2022 privind desemnarea unui membru din 

cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia de concurs pentru ocuparea 
funcției de șofer  la Şcoala Gimnazială Oţeleni, 
 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot suplimentarea ordinii de 
zi: 
În urma votului exprimat au rezultat 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
AGHIORGHIOAIE IONEL  DAMIAN IOAN 

BARTIC DANIELA  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICA   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a dat citire proiectului ordinii de zi 
dupa suplimentare; 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot supune la vot ordinii de zi 
cu suplimentare: 
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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICA   

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: 
Proiect de hotărâre privind modificarea si înlocuirea  Hotărârii nr. 114/26.09.2019 privind 

aprobarea actualilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Construire si 
dotare cămin cultural sat Hândreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi- inițiator – viceprimar cu 
atribuții de primar Benchea Ioan; 
Domnul consilier Cezar Iosif întreabă dacă firma respectivă a făcut curățenie în dispensar cum a 

fost angajamentul, pentru că dacă dau aprobarea finală și pleacă, rămâne așa. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că au făcut curățenie, au spălat și 

geamurile, ei au verificat, cheia este încă la constructor, au avut grijă. 
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul 
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   

CHELARU COSTICA   

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 nr.   9440 din 16.09.2022 privind desemnarea unui membru din cadrul 
Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Comisia de concurs pentru ocuparea funcției 

de șofer  la Şcoala Gimnazială Oţeleni,- inițiator – viceprimar cu atribuții de primar Benchea 
Ioan; 
Domnii consilieri locali Dieac Adrian, Carp Danut , Cezar Iosif nu iau parte la dezbaterile 
proiectului. 
Doamna consilier local Morosanu Anca spune că nu au propuneri pentru ca nu au un consilier cu 
permis categoria D asa cum se solicita prin adresa trimisă de Școala Gimnazială Oțeleni. 
Având în vedere că se constată că din rândul consilierilor care participă la dezbateri nici unul nu 
are permis categoria D dezbaterile la proiect se opresc. 
Domnul consilier local Chelaru Costica întrabă în ce stare este Hala 3 de la Complexul de la 
Hândrești? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că este cum se vede, în interior nu 
este nimic, goală, pereții sunt, cum sunt ei, pe ici pe colo mai plouă prin acoperiș, dacă vrea să se 
edifice dl. Chelaru, într-o zi cu soare, poate merge acolo. 
Domnul consilier local Cezar Iosif spune că în cursul săptămânii a vazut o mașină în incintă care 
nu aparține consiliului local și îl întreabă dacă știe? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că știe; 
 
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   


