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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. 9969 din 30.09.2022 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 30.09.2022 ora 14.00 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. 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. CHELARU COSTICĂ PREZENT 
8. DAMIAN IOAN PREZENT 
9. DIEAC ADRIAN PREZENT 
10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 
11. OPĂRIUC VASILE NICOLAE ABSENT 
12. TĂNASĂ MARIUS ONOREL PREZENT 

La ședință participă 11 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Absenteaza 
dl. OPĂRIUC VASILE NICOLAE. 

 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. 153 din 23.09.2022. 
 Şedinţa este publică.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan nu participă la vot în cadrul ședinței.  
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. 
 Conform solicitării d-lui consilier Cezar Adrian, procesele verbale de sedinta au fost 
aduse in sala la 13:20. 

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

 
- PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 9835/28.09.2022 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni 
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Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot suplimentarea ordinii 
de zi.  
  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   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

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 30.08.2022 
Secretar general, 
Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

16.09.2022 

Secretar general, 
Adam Petronela 

 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea 

contractului de concesiune nr. 
168/26.03.2015 încheiat între Consiliul 

Local Oțeleni și Ursache Constantin având 

ca obiect pajiștea ”Danciu” aflată în 

domeniul public al Comunei Oțeleni  
 
 
 

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 
prelungirea contractului de concesiune nr. 
169/26.03.2015 încheiat între Consiliul 

Local Oțeleni și Ursache Cosmin Traian 
având ca obiect pajiștea ”Baltă” aflată în 

domeniul public al Comunei Oțeleni  
 

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 
 

 
 
5. 

Proiect de hotărâre privind preluarea 
microbuzului scolar cu numarul de 
înmatriculare IS-16-PCO transferat Școlii 

Gimnaziale Oțeleni prin HCL 9 din 27 

ianuarie 2017 în vederea organizării 

transportului elevilor la și de la cursuri 

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 
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 privat, realizarea 
lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 
 
Comisiei pentru activităţi 

social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate, 

familie, muncă şi 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi 

agrement din cadrul 
Consiliului Local al 
comunei Oțeleni 

 
 
6. 

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, 
impozite şi taxe locale, 

buget local, muncă și 

comerț, administrarea 

domeniului public şi 

privat, realizarea 
lucrărilor publice, 

învățământ și agricultură 
 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Oțeleni pentru lunile octombrie, 

noiembrie și decembrie 2022 

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 
 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 
Retras , lipsa aviz al comsiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local 

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 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 92 

din 10 noiembrie 2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Oțeleni 

Consilier local 
Dieac Adrian 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 
mediului înconjurător, 
de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, 
apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor 

9. Probleme curente, petitii, întrebări, 
prezentare cerere de chemare in judecata in 
dosarul nr. 4925/99/2022 

 

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

AGHIORGHIOAIE IONEL   

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CEZAR ADRIAN   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

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 ordinară din data de 30.08.2022- 
inițiator – Secretar general,Adam Petronela; 
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   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

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 16.09.2022- 
inițiator – Secretar general,Adam Petronela; 
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  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 168/26.03.2015 
încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Ursache Constantin având ca obiect pajiștea 

”Danciu” aflată în domeniul public al Comunei Oțeleni - inițiator – Viceprimar cu atribuții 

de primar ,Benchea Ioan; 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5”abțineri”. 
 

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

Proiectul de  hotărâre nu a trecut. 
Domnul consilier Cezar Iosif spune că obiectul abținerii îl constituie faptul că, contractul a 
mai fost prelungit o data cu 2,5 ani, atât spune legea că poate fi prelungit, o data cu jumătate 
din durata sa, nu încă a o dată. Contractul ar trebuie să intre la licitație. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia spune,, art. III pct. 2 prevede că, contractul 
poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa inițială de 5 ani” 
Domnul Consilier Dieac Adrian spune,, deci atât poate fi prelungit , cu 2,5 ani și a fost 
prelungit o dată dacă vă uitați , din 2015, afost prelungit o dată și acum nu se mai poate, ăsta 
a fost motivul” 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia spune ,, Contractul de concesiune de bunuri 
proprietate publica poate fi prelungit prin acordul de vointa al partilor, incheiat in forma 
scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 de ani” scrie mai dedesupt, 
conform art 306 alin 3 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată. 
Domnul consilier Cezar Adrian spune ,,aici ar trebui să fim oleacă deacord cu dl. Ursache 
întru-cât el este de atâția ani acolo, a făcut niște investiții, o făcut maimai multe..nu văd sa-i 
punem piedici, așa, să vedem dacă legea permite, să fim de acord și să-i prelungim 
contractul.” 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr.4 de pe ordinea de 
zi: Proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de concesiune nr. 
169/26.03.2015 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Ursache Cosmin Traian având ca 

obiect pajiștea ”Baltă” aflată în domeniul public al Comunei Oțeleni - inițiator – Viceprimar 
cu atribuții de primar ,Benchea Ioan; 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul. 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5”abțineri”. 
 

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

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind preluarea microbuzului scolar cu numarul de înmatriculare IS-
16-PCO transferat Școlii Gimnaziale Oțeleni prin HCL 9 din 27 ianuarie 2017 în vederea 

organizării transportului elevilor la și de la cursuri- inițiator – Viceprimar cu atribuții de 

primar ,Benchea Ioan; 
 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian spune că este Amendament la proiect și dă citire 

acestuia, Amendamentul a fost inițiat de consilierul delegat cu atribuții de viceprimar-Dl. 
Damian Ioan. 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot amendamentul . 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
CARP DĂNUȚ  AGHIORGHIOAIE IONEL 
DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 
CEZAR ADRIAN  CEZAR IOSIF 
MOROȘANU ANCA FELICIA  CHELARU COSTICĂ 
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TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 
Amendamentul nu a fost aprobat. 
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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CEZAR ADRIAN   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

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 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 consilier Cezar Iosif spune ,, am vazut că aveți prins și pentru femeile văduve, 

având în vedere că una dintre părți a decedat cum mai poate face parte din 50 de ani de 
căsătorie, dintr-un mariaj?” 

Domnul Viceprimar cu atribuții de primar  Benchea Ioan spune ,,m-am gândit să o 
stimulăm moral, sufletește, ce-i vonovată că i-a murit soțul sau soția...” 

Domnul consilier Cezar Iosif spune ,, putem sa-i dam așa benevol.Să se dea cum s-au 
dat și până acum” 

Domnul consilier Dieac Adrian vine cu propunerea să fie eliminat art 3 din hotarare. 
Domnul Viceprimar cu atribuții de primar  Benchea Ioan spune ,, eliminați-l , eu am 

propus , e o chestiune de ordin moral, de liniștea sufletească a celui care supravețuiește” 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot propunerea să fie eliminat art 3 din 

proiectul de hotarare 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5”abțineri”. 
 

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

 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot proiectul. 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5”abțineri”. 
 

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

Proiectul nu a trecut. 
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Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 7: Proiect de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Oțeleni pentru lunile 
octombrie, noiembrie și decembrie 2022 - inițiator – Viceprimar cu atribuții de primar 
,Benchea Ioan;  

Domnul consilier local Cezar Iosif îl propune pe dl. consilier Dieac Adrian. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia îl prpune pe dl. Cezar Adrian.  
Domul Cezar Adrian spune să nu îl propună pentru că nu poate în perioada  asta. 

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot propunerea domnului consilier 
local Cezar Iosif, singura rămasă, privind alegerea ca președinte de ședință pentru următoarele 

3 luni a domnului Dieac Adrian. 
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  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot întreg proiectul. 
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  CEZAR ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 8: Proiect de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oțeleni nr. 92 din 10 noiembrie 
2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oțeleni - inițiator – 
Consilier local,Dieac Adrian;  

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian prezintă  și amendamentul la proiect 
inițiat de dl. viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan. 
 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot amendamentul . 
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 ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   
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DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Dieac Adrian supune la vot întreg 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   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICĂ   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Domnul președinte de ședință Dieac Adrian a dat citire punctului nr. 9: Probleme 

curente, petitii, întrebări, prezentare cerere de chemare in judecata in dosarul nr. 
4925/99/2022 

Au luat cuvântul: 
Doamnna consilier Morosanu Anca Felicia întreabă despre ce este vorba în dosar și 

dacă materialul a fost la mapă. 
Secretarul general face rezumatul si  precizează că este vorba despre dosarul deschis 

de ANI ca urmare a rămânerii definitive a Raportului Agenției cu privire a fostul consilier 
Ursache Ionela, care solicită anularea hotărârii consiliului local cu privire la contractul de 
prestări servicii cu CARITAS-ul, prin anularea votului d-nei Ursache Ionela, totodată ei 
solicită și anularea contractului individual de muncă și restabilirea situației anterioare. 
Documentele dosarului, comunicate de instanța, pot fi consultate de către consilierii locali, în 
îndeplinirea mandatului lor, la sediul primăriei, oricând doresc, pentru a nu fi încălcate 
prevederile cu privire la datele cu caracter personal, fără poze și fară publicarea documentelor 
pe facebook. 

Secretarul general spune că vor fi apărate interesele Consiliului local în instanță de 
către avocatul d-na Gabriela Hulea, cu acordul lor, conform contractului, cum a fost și până 
acum și în procesul cu dl Benchea Robert unde Consiliul Local trebuie să se apere împotriva 
cererii de anulare a hotărârii de eliberare din funcție.Se va aduna tot probatoriul, toată 
documentația de la  ședința respectivă și se va formula un punct de vedere în apărarea 
Consiliului Local nu a Agenției, deocamdată nu este termen fixat pentru proces fiind în 
termenul legal de 25 de zile în care părțile au dreptul să formuleze întâmpinare. 

Domnul consilier Cezar Iosif întrebă pe dl. viceprimar cu atribuții de primar Benchea 
Ioan de ce nu au fost reprezentat Consiliul Local la procesul cu Cezar Viorel de avocatul 
angajat, al primăriei? 

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune : ,,așa am considerat eu,, 
Domnul consilier Cezar Adrian spune că ar vrea, a mai spus și repetă, să fie convocat, 

nu prin telefon, pe Comisii , să semneze  convocarea, atunci știe și el, prin telefon se uită, nu 
se uită, poate se strică telefonul, poate il fură, așa a venit a semnat, cum se semnează la 
fiecare ședință și din astalaltă i se pare normal să fie și la ședințele pe Comisii și mai e o 
chestie: unde s-a blocat pietonala, măcar astea mici să le dăm drumul să treacă, a fost 
înmormântarea asta, o ocolit, care o trecut pe acolo, care o luat-o cu mortul pe dincolo, el 
înțelege, se strică alea, de acord, dar mașinile mici nu vede ce ar putea să-i facă numaidecât la 
pietonala aia, deci numai popul ăla din mijloc, luat ăla din mijloc și lăsat mașinile mici să 
circule pe acolo, vine cu mortul, cu viul cu ce vine pe acolo, nu are rost să înconjoare, alea 
mari, da, să vină pe partea ailaltă. Dacă vin la șaptejumătate să vadă cum vin copii mici și îi 
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aduc cu mașinile , parchează de la șapte jumătate 4-5 mașini pe dreapta , 4-5 mașini pe 
stânga, ăialalți care vin din partea ailaltă 3-4 mașini pe dreapta 2-3 mașini pe stânga. 

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că era dator d-nei consilier 
Moroșanu cu un răspuns de la o ședință anterioară cu privire la balustradă la pod, fiind drum 
județean , Consiliul Local, Primăria nu pot intervenii.Dânsul a sesizat aspectul, mai are câteva 
locuri unde trebuie să intervină cei de la județ și cam asta este. Ei au planificat să plombeze 
spărturile astea din asfalt, lucrări de întreținere, fiind drum județean ei nu pot intervenii. 

D-na consilier Moroșanu spune că a mai facut o sesizare și pe timpul fostului primar și 
s-a zis tot așa, dacă atunci a durat doi ani acum mai durează 3? 

Dl consilier Dieac Adrian spune că raspunsul este același la fiecare sesizare, spun că 
vor veni...., nici nu pot să spună altfel. 

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că referitor la raspunsul 
pentru domnul consilier Cezar Adrian,,Aveți vechimea necesară în calitatea de consilier 
local, inițiați proiect de hotărâre cu privire la pietonal, supuneți-l spre aprobare Consiliului 
Local și vom respecta HCL-ul.” 
 Domnul consilier CezarAdrian întreabă ce HCL a fost când s-a închis. 

Dl. viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan spune că o cutumă mai veche, el nu 
are nimic împotrivă dacă vor le dă jos. 

Domnul consilier Cezar Iosif spune că vor face proiect de hotărăre. 
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   


