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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.13107  din 16.12.2022 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 16.12.2022 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, doamna Adam Petronela, s-a 

transferat la altă primărie atribuțiile acestuia fiind delegate inspector Dieac Carmena, ofițer 
stare civilă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni.   

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 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, 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. 197 din 09.12.2022. 
 Şedinţa este publică.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan nu participă la vot în cadrul ședinței.  
Potrivit art. 136 din OUG 57/2019 proiectele de hotarâre de  pe ordinea de zi sunt 

însoțite de avize ale comisiilor de specialitate. 
 Secretarul general precizează că dl consilier local Cezar Adrian are cunostință că nu 
poate participa la vot la proiectul de 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 deoarece este 
vorba și de reînființarea postului fratelui său ca urmare a existenței unei hotărâri definitive în 

acest sens. 
La sedință este prezent și domnul Ursache Constantin. 
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 
căreia i s-a transmis 

proiectul spre avizare 
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1. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința 

ordinară din data de 25.11.2022 
Secretar general, 
Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința 

extraordinară din data de 22.11.2022 
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 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 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 
 
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 
 
Comisia pentru activităţi 

culturale, sport, mass-
media, culte, agrement, 
sănătate, familie şi 

protecţie socială din cadrul 

Consiliului Local Oțeleni 
 
 
 

 
6. 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

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 
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agricultură 
7. 
 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea diferenței de 

7000 lei până la suma de 25.000 pentru  sărbătorile 

de iarnă în comuna Oțeleni, în anul 2022 -2023 

Viceprimar cu 
atribuții de primar  
Benchea Ioan 

Comisia pentru activităţi 

culturale, sport, mass-
media, culte, agrement, 
sănătate, familie şi 

protecţie socială din cadrul 

Consiliului Local Oțeleni 
 

8 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 
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea  executiei 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Oteleni pentru trimestrul al IV-lea 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 
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării 

prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie 

de operare a APAVITAL S.A. 
 

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 
11 Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ 

public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea 

ordinii şi curăţeniei în comuna Oțeleni, Județul Iași 
 

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 
 

12. Validare Dispoziția nr. 192/05.12.2022 privind 

rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
anului 2022 prin înregistrarea sumelor repartizate 

pe destinații 

 

 
13. Încheiere finală camera se consiliu civilă nr. 

2376/2022 
 

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

cu:  
- PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 13043 din 16.12.2022 privind alegerea președintelui de 

ședință pentru ședința consiliului local din data de 16.12.2022; 
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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 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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13043 din 16.12.2022 privind alegerea președintelui de 

ședință pentru ședința consiliului local din data de 16.12.2022 
  
Domnul primar viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus să se facă propuneri 

pentru președintele de ședință. 
Domnul consilier local Chelaru Costică propune pe Cezar Iosif. 
Domnul primar viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a solicitat alte propuneri? 
Nu au mai fost alte propuneri.  
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot. 
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   
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CHELARU COSTICA   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan invitată pe domnul consilier local 

Cezar Iosif să preia conducerea ședinței de consiliu ca președinte de ședință.  
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 25.11.2022 – inițiator 

secretar general Adam Petronela. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 22.11.2022– 
inițiator secretar general Adam Petronela. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 4 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. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1”abțineri”. 
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Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

AGHIORGHIOAIE IONEL  DIEAC ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICA   

DAMIAN IOAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul consilier local Dieac Adrian argumentează abținerea conform metodologiei cadru de 

aplicare a legii 219/1998 privind regimul concesiunile actualizată, avem două motive pentru 
care m-am abținut: unu părțile pot prelungi contractele de concesiune cu o perioadă egală cu 

cel mult jumătate din durata sa inițială, lucru care sa și întâmplat, doi încetarea de drept a 

contractului de prelungire a concesiuni pe data de 25.09.2022. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif alte discuții? 
Domnul consilier local Cezar Adrian dacă citim bine acolo ne dă voie totuși legea, este un 

paragraf acolo, a fost și la mapă prin care spune că se poate și să nu depășescă 49 de ani. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif spune totalul concesionărilor să nu depășească 49 

de ani. 
Secretarul general precizează că pe aceste două proiecte de hotărâre cu concesiunea nu o să 

semneze de legalitate dar se va cere aviz de legalitate de la Insituția Prefectului Iași. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre 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 Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1”abțineri”. 
 

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

BARTIC DANIELA   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

CHELARU COSTICA   

DAMIAN IOAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a spus domnului Ursache Constantin dacă dorește 

să mai stea la sedință poate sta dacă nu poate retrage, proiectele au trecut prefectura ia act de 

ele. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif 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. 
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Dl. Consilier local Cezar Adrian nu participă la vot. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus vreau să vă aduc la cunoștiință 

că ieri la Instituția Prefectului Iași a avut loc un examen cu 4 persoane, din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, care au trecut cu brio examenul si începând de la 

data de 01.01.2023 trebuie să primescă drepturile salariale, acu meditați aprobați sau nu 
rămâne la latitudinea dumneavoastră. A doua chestiune transportul pentru elevi la și de la 

școală îl efectuează un conducător auto cu atestat el a fost trecut în organigrama pe statul de 

funcții cu muncitor acum eu nu îl mai pot trimite în trafic și prin dispoziție îi voi schimba 

locul de muncă. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a spus că nu este prins în organigrama asta 

schimbarea, nici trecerea... sa înțeleagă colegii că nu avem treabă cu cele 4 posturi. 
Domnul  viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus la sedința următoare să mă 
corijez si să le introduc în organigramă nu? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a spus da. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus care este sugestia 
dumneavoastră domnule președinte? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a spus dumneavoastră luați decizii, noi decidem 
altceva. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus eu v-am adus la cunoștință în 
ideea să meditați, că nu putem merge la infinit așa. Deci oamenii aștea care au luat examenul 
și în funcție de vechime trebuie să primească de la 1 ianuarie salarile, nu ne mai întâlnim de 
acum în sedințe doar la sfârșitul anului, cine are bunăvoința să vină, când se încheie bugetul, 
vedem excedentul atunci conform legii 273 legea finanțelor publice locale trebuie prin 
hotărâre de consiliu local să trecem pentru anul viitor la sectiunea de funcționari și dacă o să 
fie cazul o să vă deranjez la sfârșitul luni 29, de la 1 ianuaria acesti funcționari trebuie să isi 
primească bani.  
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
CARP DĂNUȚ  AGHIORGHIOAIE IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

MOROȘANU ANCA FELICIA  CEZAR IOSIF 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 

  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 7 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023– 
inițiator Viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan. 
 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus discutii? 
Domnul  viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus am de făcut o observație mai 
sunt niste modificări făcute în codul fiscal, nu sunt definitive trebuie să apară, norme de 
aplicare, dacă o să mai fie, am rugămintea să îl aprobăm așa și într-o sedință ulterioară când 
va fi în ianurie, februarie să aprobăm niște modificări în funcție de codul fiscal, acum decideți 
aprobăm în form asta sau îl amânăm rămâne la latitudinea dumneavoastră. Siugur o sa apara 
modificări parțiale. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia spune depinde pe ce secțiuni apar modificări. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus mă gândesc la următoarea 
chestiune după anul nou, sunt cetățeni care vin să își plătească, pe 7 ianuarie spre exemplu, 
atunci casierul o să îi spună să plătescă și dacă o să mai fie o diferență o să vă anunțăm, deci 
în ideea asta.  
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Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia spune si nu se zăpăcește omul? Mai bine... 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus nu este o solutie momentan 
aprobăm în forma asta, sunt cazuri nu știu dacă o să avem noi în comună, la nivel național. 
Domnul Consilier local Cezar Adrian spune din câte se vede salariile nu sau mărit, nici 
pensiile, știu că inflația a crescut, știu că ar fi trebuit făcute cu inflația, cu cote taxe dar cu 
totuși eu ași zice să rămână cu totul la valoarea de anul trecut dacă  se poate dacă nu nu este 
nici o problemă. Pentru a încuraja contribuabili să vină eu zic totuși e puțin 10 la sută 
bonificatia să o facem daca se poate un 15% din ianuarie până prin martie ca să adunăm mai 
multi bani la buget să vină omul sa il atragă inima, părerea mea personală, acum cum vreti asa 
o sa facem. Eu zic că cu 15% ar veni mai mulți oameni la început de an. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus ideal ar fi domnul Cezar dacă 
am putea dar nu ne dă voie codul fiscal. Este lege valoarea juridică a unei hotărâri de consiliu 
local este mult mai mică ca o lege sau hotărâre de guvern, inflația e prinsă 5,1 nu 16 cat e 
acuma pentru că se ia pe anul anterior deci singura este o majorare de 5,1 % a impozitelor si 
taxelor. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 4 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
CARP DĂNUȚ  AGHIORGHIOAIE IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

MOROȘANU ANCA FELICIA  CEZAR IOSIF 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 

  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

  CEZAR ADRIAN 
 
 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 8 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea diferenței de 7000 lei până la suma de 25.000 

pentru  sărbătorile de iarnă în comuna Oțeleni, în anul 2022 -2023 - inițiator Viceprimar 

cu atribuții de primar Benchea Ioan. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus discutii? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus aici nu mai insist, eu l-am pus 
pe ordinea de zi deoarece revenisem la sentimente mai bune și ca să iasa treaba si pentru unii 
si pentru altii, și pentru cadre și pentru salariații primăriei să nu fie o chestiune moștenită, 
bine care a făcut-o și fostul primar, domnul Gherăescu.  
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia spune acești 7000 de lei vroiați să îi duceți 
penru cadre didactice și salariații? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus da, daca se poate dacă nu, nu 
se poate. 
Domnul Consilier local Cezar Adrian spune în amndament sau oprit banii pentru ce domnul? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus domnule nu îmi luați din 
prerogative, eu am solicitat suma, ordonarea, împărțirea pe căprării este sarcina excluzivă a 
instituției primarului nu a mea, eu sunt înlocuitor sunt vai de mama mea, mi-a trebuit funcție. 
Dacă sunteți de acord să aprobați si suna asta bine dacă nu nu vreți. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
CARP DĂNUȚ  AGHIORGHIOAIE IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

MOROȘANU ANCA FELICIA  CEZAR IOSIF 
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TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 

CEZAR ADRIAN  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 9 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. 
 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus discutii? 
Nu au fost discuții. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
CARP DĂNUȚ  AGHIORGHIOAIE IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

MOROȘANU ANCA FELICIA  CEZAR IOSIF 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 

CEZAR ADRIAN  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 10 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  executiei bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Oteleni pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022- inițiator Viceprimar cu 

atribuții de primar Benchea Ioan. 
 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus discutii? 
Nu au fost discuții. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 5 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6”abțineri”. 
 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
CARP DĂNUȚ  AGHIORGHIOAIE IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

MOROȘANU ANCA FELICIA  CEZAR IOSIF 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  DIEAC ADRIAN 

CEZAR ADRIAN  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus dacă nu ați aprobat 
rectificarea, nu știu dacă sumele astea de 4000 și ce au mai primit pentru handicap, pentru 
burse pentru elevi, nu vreți nu o săi primirească. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune domnule Benchea se pot prin dispoziție de 
primar. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus cum? De ce nu vă asumați și 
dumneavoastră? 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune pentru că dumneavoastră nu ne-ați cerut nouă la 
cealaltă dispoziție acordul. 
Domnul  viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus mi-am asumat răspunderea. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune asumați-vă încă o dată. 
Domnul  viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus eu am înțeles că așa e frumos 
să fie o colaborare între consiliu și instituția primarului, dacă nu doriți asta e. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 11 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga 

arie de operare a APAVITAL S.A.- inițiator Viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan. 
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Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus discutii? 
Domnul  viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus este vorba de apa industrială, 
apă industrială noi nu avem aici. Iar votul la ARSACIS APAVITAL e un număr de comune 
toți primari au drept de vot, plus ceilalți de pe la orașe, oricum ne-am opune noi o comuna, 
două, trei tot au o majoritate, tot trec. Iar partea a doua cu proiectul asta cu apa și canalizarea 
la Hândrești. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus prelungirea diferenței de pe Oțeleni și a 
Hândreștiului. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus deci canalizare la Hândrești, 
apa și canalizare la Oțeleni. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus sunt două proiecte acolo unu de prelungire 
și unul pe Oțeleni. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus eu știu. Săptâmâna asta sau 
cealaltă se ridică pentru încheierea contractului de licitație, se încheie. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus sa terminat licitația sau abia se pune în 
licitație? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus se ridică în sistemul asta 
informatic în vederea licitării, proiect început din 2016, poate știți. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus știm, poate și o parte din colegi, ne 
confruntăm de atâta timp. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus aici ar trebui ceva intervenit 
politic, că se trage până ajunge la noi. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus au fost  și PSD și PNL și tot acolo am ramas 
noi ca comună. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus ei trag tare pentru zona 
metropolitană. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus acolo sunt clienți, acolo este consumul, nu ls 
Oțeleni. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus dacă am ajuns ca să liciteze 
înseamnă că este un progresc. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus a mai fost băgat o dată și a fost scos înapoi 
pentru că sa dat voie să se rectifice bugetul acolo la manoperă, la cheltuieli. 
Domnul Consilier local Cezar Adrian spune dacă se vrea.. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus eu nu promit dar sunt șanse 
mari să treacă și să se rezolve. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
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 

  CEZAR IOSIF 

  DIEAC ADRIAN 

  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

  CARP DĂNUȚ 
  DAMIAN IOAN 
  MOROȘANU ANCA FELICIA 
  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 
  CEZAR ADRIAN 

 
 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 12 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea 
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fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în 

comuna Oțeleni, Județul Iași - inițiator Viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus discutii? 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus ne puteți spune ceva despre proiectul 
acesta? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus cei mai vechi știu, a mai fost 
în anii anteriori, în legătură cu gospodărirea comunei, se prevăd sancțiuni pentru cei care 
aruncă gunoaie, să îsi facă curat pe la șanțuri prin curte, prin dreptul locuinței. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus cine îi verifică? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus că primarul. 
Domnul Consilier local Cezar Adrian spune că viceprimarul. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus că primarul și dă atribuții unui altu... 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus viceprimarul este gospodarul 
comunei, care are sarcina să verifice. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 3 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 8”abțineri”. 

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 
MOROȘANU ANCA FELICIA  AGHIORGHIOAIE IONEL 

DAMIAN IOAN  BARTIC DANIELA 

CARP DĂNUȚ  CEZAR IOSIF 

  DIEAC ADRIAN 

  CHELARU COSTICA 

  OPĂRIUC VASILE NICOLAE 

  TĂNASĂ MARIUS ONOREL 
  CEZAR ADRIAN 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 13 de pe ordinea de zi: 
Validare Dispoziția nr. 192/05.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al anului 2022 prin înregistrarea sumelor repartizate pe destinații  
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus ce ne puteți spune? 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune este dispoziția la mapă. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus este, plus sumele care au venit. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus astea sunt puse pentru consultație nu trebuie 
puse la vot. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus daca vreți să o validați bine 
daca nu nu. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus ce să validăm că nu se supune la vot. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus se consemnează în procesul 
verbal, că sa adus la cunoștiința consiliului local. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 14 de pe ordinea de zi: 
Încheiere finală camera se consiliu civilă nr. 2376/2022 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus este vorba despre o actiune 
deschisă la Judecătoria Pașcani, am contesctat sechestul pus pe cele 3 autovehicole respectiv 
dacia logan care zace în spate... 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus trebuia să o ia că o iau gratis. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus dacia duster cu care ne târâim 
de ici colo și vai de ea cum ajuns și camionul ala bătrân de 25 de ani. Am contesat asta în 
instanță și am contestat și taxa de timbru plus asa zisa coațiune de 9619,3 bani și acum 
decideți plătim taxa de timbru? Instanța, noi am solicitat fiind de utilitate publica să nu plătim 
bani acestea, instanța a spus că trebuie să plătim, acum cum decideți. Încă 10 000 lei adunăm 
la prejudiciu acum cum considerați. Am adus la cunoștință.  
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus instanța spune că dispune amanarea până pe 
15.01.2023. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus am contestat în ideea să ne 
putem deplasa, a ne desfășura activitatea cu dusterul la bancă și la nevoile comunei, de 
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celelalte nu mă interesează camionul poate să stea aici, cealaltă zace de 10 ani, nu știu nici și 
executorul asta cum a pus, eu mi-aș fi dorit să vină la fața locului nu din birou, pe un jaf de 20 
care stă acolo și a ramas numai caroseria. Și așa asta o să-l pierdem sigur. 
Domnul Consilier local Cezar Adrian spune să plătim suma pentru duster și restul să le ia. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus nu merge pe bucăți. Aici scrie 
clar. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus mai puteți recupera din sumă dacă 
plătim? 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune putem recupera din consumul de motorină, 
pentru că ele nu mai consumă. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus nici nu este făcut consum. Din 
moment ce am atacat ele pot circula. Sechestul este atacat în instanță. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus dacă dumneavoastră plătiți? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus că dăm banii astea degeaba. 
Am mai pierdut la revizuire 4000 de lei iar sa adăugat și încă 11 000 lei unde ne ducem? 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus dacă nu plătim ce se întâmplă? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus că respinge actiunea și rămâne 
sechestrul valabil. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus am înțeles și nu mai puteți folosi 
mașina. Celelalte două nu e o problemă. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune pentru buget prindeți bani pentru o altă mașină la 
suma asta. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus da. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus să vină să le ia. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus așa scăpăm și de ea. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune am sugerat de vreo doi ani și asa are mulți km. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus da normal. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus trebuia dată la casare. Ați fost 
viceprimar de ce nu ați dat-o. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus a rămas că o dă pe ciclul asta de voucher pe 
alta nouă, între timp... 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus m-am uitat în ia a ramas doar 
caroseria. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus cheltuielile era prea mari de la săptămână la 
alta se stricau câte ceva, cheltuieli și așa sa tras pe dreapta. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus e vorba se 10 000 lei. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus da. Pronunțați-vă sunteți 
deacord sau nu? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus cu 11 000 da-ți un avans și vă luați una nouă 
cu banii aștea. Puteți să vă luați un duster nou sau un logan. 
Domnul  viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus eu la asta mă gândesc sunt 
niște bani da-ți aiurea, îi luam de la stat și îi dăm la stat, nu înțeleg ce este aici nu ne-au scutit 
de la taxa, noi am motivat acolo fiind unitate din bugetul public, nu vrea, îi luam de la stat și îi 
dăm la stat, asta e legislația nu avem ce face. 
Domnul Consilier local Cezar Adrian spune ce spuneți domnule primar e mai mare valoarea 
dusterului decât total sumă? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus nu. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus câți km are dusterul? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus nu știu cum au evaluat-o 
executorii, nu mă întrebați pe mine. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus așa o ai vândută sigur. Tu ca primărie 
trebuie să mai faci licitație, demersuri să o scoți la licitație, să o mai vizezi așa ti-o ia el și tu 
iei alta nouă și îți plătești o rata și o iei în leasing. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus ele vin la pachet cu celelalte două. 
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Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus ei nu îți iau masina, le pun sechestru să nu le 
poti folosi, nu ți le vinde deocamdată, hotărâre nu e trecută. 
Vreau să îl întreb pe domnul primar că data trecută trebuia să aducă la cunoștință pentru 
ședința asta cheltuielile pe anul asta cât și pe anul trecut cu piatra, dacă sunt dispuse. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus cheltuieli de piatră ati cerut? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus da. Valoarea cheltuielilor pe anul trecut și 
valoarea pe anul acesta pe piatra adusă. Să facem o comparație. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus asta este procesul verbal, la 
pagina 6 zice domnul consilier local Dieac Adrian îl întrebă pe viceprimarul cu atribuții de 
primar dacă a participat la întâlnirea online organizată de consiliul județean cu privire la 
dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune nu eu am întrebat eu am fost președinte de 
sedință. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus așa scrie aici. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune am crezut că răspundeți la întrebarea dumnealui. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus  s-a făcut solicitarea, dar poate 
o știți că sa facut de la scoala, am consultat-o și eu, sunt aici o mie și una de articole, vreo 3 
pagini, în prealabil doamna director ma sunat pe mine și mi-a spus că întârzie vă rog asteptați 
ca sa le consultăm, am stat ca un berbec pana la ora 17.00 si nu a mai venit, a trimis-o la 
secretariat pe email, deci nu a mai venit la mine, probabil vă spun eu ce sa întâmplat și daca 
greșesc îmi cer scuze, o fi auzit-o scumpul ei soț pe acolo tu ce te consulți cu asta și a trimis-o 
direct. Eu am pus avizul ca băiat corect cinstit, domnișoara a transmis-o la Consiliul Județean 
cu tot ce a fost, dar ce a trecut ea aici mi se par niste indicatori mari mici nu stiu, dar ce o să îi 
dea o sa îi dea, cu dragă inimă o să primim. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune vă pot explica. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus  ne-am încadrat în termen în 
loc de ora 14.00 a fost ora 17.00, sunt niște termene atât de scurte, din cât de  nu ne putem 
încadra, noi făcând abstracție am avut ieri 2 sedințe la aceeași ora, una la Ipatele cu auditul și 
una la Caritas, la aceeași oră și în aceeași zi nu te poți împarți. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune legat de școală vă pot spune, ca să ne încadrăm în 
normele metogologice, am citit-o si eu două zile, am mers pe completarea de cabinete, pentru 
că altfel ne încadram pe ici pe colo și am mers pe dotarea de cabinete pe științe umane, să 
facem 5 cabinete de asta iese un cerșaf acolo, pentru că așa era în metodologie. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus spre exemplu pentru sport s-a 
trecut aici sărituri, gimnastică trambulină sunt vreo 20 și ceva de articole, apoi la laboratoare, 
dacă ne-ar da... 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus aștea nu sunt din bugetul de consiliul locar 
de ne-ar da. 
Domnul Consilier local Dieac Adrian spune și asa era metodologia. 
Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia a spus domnule primar o întrebare în legatură 
cu busele, cu copiii de la școală. Dacă nu a trecut bugetul bursele le puteți prin dispoziție? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus am să încerc. Aia sunt bani cu 
destinație specială pentru burse și încerc să fac, nu știu de ce v-ați opus. Bun trecem mai 
departe. Domnul consilier local Cezar Iosif întreabă de ce diferența așa de mult din toamnă 
față de piatra din primăvara. Pentru că sa scumpit. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus ce s-a scumpit? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus prețul la motorină. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus motorina e mai ieftină acum, față decât era 
în primăvară. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus stiți când s-a recoltat piatra? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus noi am cerut prețul nu cât s-a adus tone 
atunci cu valoare și câte tone acum valoare. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus ați avut ședință, trebuia să 
întrebați contabila sunt probleme tehnice. 
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Domnul Consilier local Dieac Adrian spune că atunci era și contabila. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus azi nu ați avut pe comisie 
trebuia să discutați. Dacă spun un preț s-ar putea să greșesc. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus nu vreți să ne spuneți. Mulțumim de 
participare. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus diverse, alte discuții? 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif  a spus diverse nu au fost prinse pe ordinea de zi. 
 
 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif 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                                                           pt. Secretar general, 
Cezar Iosif                                                                            Dieac Carmena    


