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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. 10425 din 13.10.2022 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 13.10.2022 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 PREZENT 

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 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 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. 163 din 
11.10.2022.  

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 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 
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 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar, 
BENCHEA 
IOAN 

Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, 
administrarea domeniului 
public şi privat, 

agricultură din cadrul 
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cultural sat Hândreşti, comuna Oţeleni, 

judeţul Iaşi” 
 

Consiliului Local al 
Comunei Oțeleni  

 
 
 
2. 

Proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL27/06.07.2022 privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 

Administrației prin Compania Națională de 

Investiții “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de 

investiții „Modernizare și reabilitare 

drumuri afectate de inundații în comuna 

Oțeleni, județul Iași” 
 

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  

 
 
3. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării unor sume din bugetul local al 
Comunei Oțeleni în vederea acordării unor 

premii familiilor care aniversează 50 de ani 

de căsătorie neîntreruptă în anul 2022 
 

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 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 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   

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 Dieac Adrian precizează că la rugămintea Comisiei Economice în sală este și 

doamna contabilă pentru a explica care este diferența între vechea hotărâre și cea nouă. 
Doamna contabilă spune că este o corecție efectuată de către CNI din valoarea totală a lucrarilor 

efectuate cu CNI, pe devizul anterior, au spus că s-au omis căteva sume și acum au făcut o 

rectificare, este o corecție materială, nu afectează nici într-un fel bugetul local, suma din bugetul 
local rămâne aceeași. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul 
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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   

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. 2 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL27/06.07.2022 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” 

S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

„Modernizare și reabilitare drumuri afectate de inundații în comuna Oțeleni, județul Iași”- 
inițiator – viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan; 
Domnul Cezar Iosif întreabă pe ce drumuri s-a umblat la ele? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că ulterior intabulării drumurilor 

la Hândrești a mai intabulat un cetățean  o suprafață de gradină și s-a constatat că a intabulat în 

plus Primaria 7 m și se scad cei șape metri, o greșeală, la un drum pe Hândrești. 
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   

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. 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei Oțeleni 

în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 

în anul 2022- inițiator – viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan; 
Domnul Cezar Adrian  spune că dacă se găsesc bani ar trebui dat și la văduvi și la văduve. 
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   
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BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   

CARP DĂNUȚ   

CHELARU COSTICA   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul consilier Aghiorghioaei Ionel spune că , are o solicitare către dl. vice, este varianta de 
sus, el circulă des pe acolo, dacă se poate să se taie, să se cosească pentru că nu este vizibilitate. 
Domnul Damian spune că se va face. 
Domnul consilier Opăriuc Nicolae spune ,în legătură cu microbuzul școlii, dimineața vine și ia 
copii de la Satul Nou și Hândrești și la amiază nu îi mai aduce, dacă se poate ca domnul 
viceprimar cu atributii de primar să vorbească cu doamna director. 
Domnul consilier Chelaru Costică spune că sunt 16 copii. 
Domnul viceprimar cu atributii de primar spune că o să vorbească sigur cu doamna director. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a declarat ședința închisă. 
Domnul consiler Cezar Adrian spune , dacă tot e vorba de microbuz, se uită la baiatul ăla a lu 
Ciobanu, 2 copilași în fiecare zi, tocmai de la brutărie în partea aia, i se pare normal să se 
lungească traseul să se ajungă și acolo. 
 
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   


