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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. 8307 din 30.08.2022 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 30.08.2022 ora 09.00 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 

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

de consilier local sunt vacante.  
Secretarul general al unității administrativ teritoriale este 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. 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 11 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. 133 din 19.08.2022 și Dispoziția nr. 135 din 24.08.2022. 
 Şedinţa este publică.  
Secretarului general aduce la cunoștința consilierilor că la ședință participă și domnul 

Chelaru Costică a cărui mandat a fost validat prin încheierea nr. 1500/2022 emisă de 
Judecătoria Pașcani, rămasă definitivă și doamna director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, 
doamna Iftime Alida care a fost invitată oficial. 

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

comisiilor de specialitate inclusiv proiectele care urmează să fie propuse pentru suplimentarea 

ordinii de zi, mai putin ,,Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Lot 1, Lot 4, 
Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 10, Lot 11, Lot 13 și Lot 14 din cadrul Complexului zootehnic 

Hândrești , comuna Oțeleni, județul Iași ” care din lipsă de avize va fi retras de pe ordinea de 
zi. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a solicitat suplimentarea 
ordinii de zi cu: 

 
- PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.   7964 din 22.08.2022 privind desemnarea unui 

membru din cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, în anul şcolar 2022 – 2023 
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- PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 8139  din  29.08.2022 privind declararea ca 
bun de uz și interes public a unor suprafețe teren și trecerea în domeniul public al 

comunei Oțeleni, județul Iași  
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot suplimentarea ordinii 
de zi.  
  Înainte de exprimarea votului, domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan, 
anunță că el nu va participa la vot, nu dorește să ajungă în situația d-lui Gherăescu Felician și 

să aibă probleme ulterior, până când se vor clarifica chestiuni de interpretare a legislației, se 

mai așteaptă niște comunicări de la specialiștii în materie și va mai vedea, deocamdată 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CEZAR ADRIAN   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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

 
 
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 29.07.2022 
Secretar general, 
Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

02.08.2022 

Secretar general, 
Adam Petronela 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pentru anul 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 NR.   7964 

din 22.08.2022 privind desemnarea unui 
membru din cadrul Consiliului Local 
Oţeleni pentru a face parte din Consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, 

în anul şcolar 2022 – 2023 
 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar , 
Benchea Ioan 

Comisiei pentru activităţi 

social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 
protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement din cadrul 
Consiliului Local al 
comunei Oțeleni 



3 
 

5. PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 8139  

din  29.08.2022 privind declararea ca bun 
de uz și interes public a unor suprafețe 

teren și trecerea în domeniul public al 
comunei Oțeleni, județul Iași  
 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar , 
Benchea Ioan 

Comisia juridică, de 
disciplină, protecţia 
mediului, urbanism şi 
amenajarea teritoriului 
din cadrul Consiliului 
Local Oțeleni 

6. Probleme curente, petitii, întrebări   
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că a invitat-o doamna director 
a Școlii Gimnaziale Oțeleni, doamna Iftime Alida, pentru a informa cu privire la pregătirea 
anului școlar 2022-2023 și la diverse este un referat al d-lui consilier local Carp Danut. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot supune la vot ordinea 
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   

CEZAR ADRIAN   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Având în vedere validarea de către instanță a mandatului de consilier al D-lui Chelaru 
Costică, domnul președinte de ședință Dieac Adrian îl cheamă pe acesta să depună jurământul 
în fața Consiliului Local.  

Domnul Chelaru Costică depune jurământul în fata Consiliului Local al Comunei 
Oțeleni, punând mâna pe biblie si rostind: 
 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Oțeleni. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”. 

După depunerea jurământului de către dl. Chelaru Costică la ședință participă 12 
consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție, votează 11 consilieri locali, domnul 
Benchea Ioan a anunțat că se retrage de la vot. 
 

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 29.07.2022- 
inițiator – Secretar general,Adam Petronela; 
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
AGHIORGHIOAIE IONEL  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CHELARU COSTICA   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   
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TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Cezar Adrian spune ca este nevoie de mai mult timp pentru a studia 
procesul verbal  și roagă să i se dea un exemplar. 
Secretarul General spune că îl poate lua , se poate face și o pauză dacă doreste. 
Domnul consilier local Cezar Adrian spune ca l-a citit în mare si sunt multe lucruri care i se 
par neadevărate. 
Secretarul General spune că procesul-verbal este citit în prealabil este ascultat și de pe 
reportofon , procesului-verbal este ședinței ordinare din data de 29.07.2022 care nu s-a ținut 
din lipsă de avize și care a ținut aprox. 10 secunde, nu știe ce ar fi putut fi omis în acest timp. 
Domnul consilier local Cezar Adrian, își cere scuze, spune că a crezut că e vorba de procesul-
verbal al sedintei din 02.08.2022. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian întreabă dacă își schimbă votul? 
Domnul consilier local Cezar Adrian spune că dacă a votat împotrivă, rămâne așa. 

 
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 02.08.2022- 
inițiator – Secretar general,Adam Petronela; 
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
AGHIORGHIOAIE IONEL  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CHELARU COSTICA   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier local Cezar Adrian spune că din sunt multe lucruri care i se par neadevărate. 
Secretarul general spune că a fost citit de dl. Benchea Ioan, de dl Dieac Adrian , dacă sunt 
neclarități se poate pune la dispoziție reportofonul pentru a fi ascultat, a fost citit și de 
organele abilitate. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea 
de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Oțeleni pentru anul 2022- inițiator – Viceprimar cu atribuții de primar ,Benchea Ioan; 
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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CHELARU COSTICA   

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.4 de pe ordinea de 
zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.   7964 din 22.08.2022 privind desemnarea unui membru 
din cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din Consiliul de administraţie al 

Şcolii Gimnaziale Oţeleni, în anul şcolar 2022 – 2023- inițiator – Viceprimar cu atribuții de 

primar ,Benchea Ioan; 
Doamna consilier local Morosanu Anca propune pe domnul Damian Ioan. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot propunerea. 
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   

CARP DĂNUȚ   

CHELARU COSTICA   

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 întreg 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   

CARP DĂNUȚ   

CHELARU COSTICA   

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 HOTĂRÂREA NR. 8139  din  29.08.2022 privind declararea ca bun de 
uz și interes public a unor suprafețe teren și trecerea în domeniul public al comunei Oțeleni, 

județul Iași - 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   

CARP DĂNUȚ   

CHELARU COSTICA   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   
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DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 6: Probleme 
curente, petitii, întrebări. 

Au luat cuvântul: 
-Dl. consilier local Carp Dănuț care a pus în discuție referatul  nr. 8140/29.08.2022 cu 

privire la materialele necesare pentru repararea terenului de sport. 
Secretarului general aduce la cunoștința consilierilor că reportofonul se porneste si se 

opreste așa că se vor face însemnările în procesul verbal(sinteza dezbaterilor) pe baza minutei 
de sedinta, sperând ca va reușii să îl trimită la reparat până la ședința următoare. Dacă dl 
Cezar Adrian dorește sau oricare dintre consilieri doreste să citească procesul-verbal, să 
asculte reportofonul si să facă precizări este mai mult decat bine-venit. Dânsa a ridicat de 
multe ori problema că se duc discuțiile între consilieri si nu se întelege cine cu cine si cu 
privire la ce, de multe ori se duc discuții care nu au neapărat legătură cu proiectele și e foarte 
greu pentru cel care scrie. 

-Doamna Director Iftime Alida care face vorbire despre lipsa personalului didactic si 
nedidactic , profesori, învățători , șofer. Doamna Director a facut vorbire si despre rezultatele 
deosebite obtinute de copii la olimpiade cum ar fi la religie. 
Doamna Director Iftime Alida spune că este necesară încheierea unui parteneriat cu un medic 
sau măcar cu un asistent medical, s-a gandit că poate va putea face ceva cu cei din cadrul 
Caritas-ului.Doamna Director Iftime Alida spune că este necesar un spatiu pentru un cabinet 
medical; 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune peste tot este problemă, 
comuna a rămas într-un singur medic de familie, în ce priveste cabinetele medicale din școli, 
problema a fost ridicată și la nivel de Prefectură, problema nu sunt medicii, nu se dau avize, 
Doamna Director Iftime Alida spune că la anul nu se va putea aviza planul de școlarizare. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan îi multumeste doamnei pentru 
colaborare si participare si spera ca si pe viitor va fi disponibilitate în acest sens. 

-Dl. consilier local Aghiorghioaei Ionel întreabă dacă s-au mai facut demersuri pentru 
cadastru sistematic? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că se vor face demersuri când 
vor fi bani, cel mai probabil anul viitor; 
Dl. consilier local Aghiorghioaei Ionel întreabă care este stadiul actualizării inventarului 
public? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune ca sunt în curs; 
Secretarul general spune că după ce se va face si hotărârea tocmai adoptată, se vor evalua si 
introduce în proiect care se va trimite la București , după 60 de zile se va primi aviz sau 
mentiuni de modificare/rectificare a proiectului de inventar public. 
 
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   


