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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. 13302  din 27.12.2022 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.12.2022 ora 09.00 în cadrul ședinței extraordinară 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 ABSENT 
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 10 consilieri locali din 12 consilieri locali în funcție. Absentează 
urmatorii consilieri locali:CEZAR ADRIAN și 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. 213 din 22.12.2022. 
 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. 
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 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13249 din 

22.12.2022 privind alegerea președintelui de 

ședință pentru ședința consiliului local din data de 

27.12.2022 
 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar, 
BENCHEA 

IOAN 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din 
cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni 
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2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  13326  din  

22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 
 

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 NR. 13252 din 

22.12.2022 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local Oțeleni pentru lunile 

ianuarie, februarie și martie 2023 

 

Viceprimar cu 
atribuții de 

primar, 
BENCHEA 

IOAN 

Comisiei juridice, de 
disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din 
cadrul Consiliului Local al 
Comunei Oțeleni 

4. Validare Dispozițiilor  nr. 203/19.12.2022, 

205/20.12.2022 și 212/ 22.12.2022 privind 

rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

anului 2022 prin înregistrarea sumelor repartizate 

pe destinații 

  

 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan supune la vot ordinii de zi: 
În urma votului exprimat au rezultat 9 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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13249 din 22.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință 

pentru ședința consiliului local din data de 27.12.2022 
Domnul 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  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 9 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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

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.  
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Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de zi: 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  13326  din  22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 
Nu au fost alte discuții. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot. 
În urma votului exprimat au rezultat 4 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 
MOROȘANU ANCA FELICIA  CEZAR IOSIF 

TĂNASĂ MARIUS ONOREL  CHELARU COSTICA 

  DIEAC ADRIAN 

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de zi: 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13252 din 22.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Oțeleni pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2023 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a spus propuneri ? 
Domnul consilier local Chelaru Costică propune pe Cezar Iosif. 
Alte propuneri nu au fost. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a supus la vot propunerea. 
În urma votului exprimat au rezultat 9 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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune la vot întreg proiectul. 
În urma votului exprimat au rezultat 9 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   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Domnul președinte de ședință Cezar Iosif a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de zi: 
Validare Dispozițiilor  nr. 203/19.12.2022, 205/20.12.2022 și 212/ 22.12.2022 privind rectificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022 prin înregistrarea sumelor repartizate pe destinații 
Discuții? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus săptămâna trecută s-au mai 
primit 103 mii lei, care conform anexei au fost repartizați 50 mii le la autoritățile executive, 

10 mii de lei alte bunuri și servicii cu caracter funcțional tot la autorități, iluminat, încălzit și 

porți motrice și 15 mii apă, canal și salubritate, 15 poduri și materiale de prestării servicii cu 
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caracter funcțional, alte servicii în domeniul locuințelor serviciilor și dezvoltării comunale 3 

mii. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus ne puteți spune ce se fac cu aia 15 mii la drumuri 

și poduri? 
 Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus mai sunt niște restanțe, la 

proiectul asta, care spre surprinderea dumneavoastră nu este blocat, ci este cel mai avansat 
dacă nu sunt zilele astea în cursul lunii ianuarie se ridică în seap pentru publicitate și se face 

licitația, mai sunt niște cheltuieli nu sunt mici la intabulare, suma exactă o știe doamna 

contabilă, la intabulare cam așa ceva în rest mai mult nu vă pot spune. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune proiectul cu drumurile? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus da. Dacă se ridică pentru 

licitație după noi sperăm în mai, iunie să începem lucrările, așa că nu este blocat și nu mai 

transmite-ți informații neadevărate. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus la altă dispoziție mai aveți încă 19,57? Ne puteți 

spune unde s-au dus? 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus cât ați spus? 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus 19,57 mii. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus tot la drumurile astea s-au dus, 
e procentul ala de 1 sau 2 % care pleacă la CNI, din proiectele astea mănâncă așa CNI, 
mănâncă cel care intabulează, OCPI –ul asta, pe măsură ce proiectul avanseză trebuie să dai 

2%, 5% și aici s-au dus banii. 
Domnul consilier local Dieac Adrian a spus am întrebat. 
Domnul viceprimar cu atribuții de primar Benchea Ioan a spus ei nu așteaptă aștea care 

lucrează de la CNI, consultanța, cei care intabulează pe măsură ce proiectul avanseză diferite 

sume de bani se plătesc ca să primescă și aceea salariu să mănânce și ei. Asta este situația. 
Domnul președinte de ședință Cezar Iosif supune mai sunt discuții? Întrebării? 
 
 

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    


