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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. 1321 din 27.01.2022 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 27.01.2022 ora 15.00 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. Un post de 

consilier local este vacant.  
Secretarul general al unității administrativ teritoriale 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. BENCHEA ROBERT PREZENT 

5. CARP DĂNUȚ PREZENT 

6. CEZAR ADRIAN PREZENT 

7. CEZAR IOSIF 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. Opăriuc 

Vasile Nicolae absentează. 
 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. 9 din 20.01.2022.  

Şedinţa este publică.  

 Domnul primar Gherăescu Felician Mihai 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. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința ordinară din data de 16.12.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat în 

ședința extraordinară din data de 

22.12.2021 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Oțeleni pentru lunile februarie, 

martie și aprilie 2022 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia 

mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare 
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 urbanistică, apărarea 

ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

4. 

Proiect de hotărâre privind organizarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ de 

stat și particular din raza teritorială a 

comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2022-

2023 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

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 

salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului propriu al U.A.T.Comuna 

Oțeleni 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

 

 

 

6. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local pentru beneficiarii dreptului la ajutor 

social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, 

în anul 2022 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 

sport, mass-media, culte, 

agrement, sănătate, 

familie, protecţie socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordarii unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare și a Regulamentului de 

acordare a ajutorului financiar de 

înmormântare 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisiei pentru cultură, 
sport, mass-media, culte, 
agrement, sănătate, 
familie, protecţie socială 
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 

8. Proiect de hotărâre aprobarea ”   Planului 

de acțiuni  privind serviciile sociale 

acordate la nivelul comunei Oteleni , 

judeţul Iasi, în anul 2022” 

Primar,  

Gherăescu 

Felician Mihai 

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. Probleme curente, întrebări 

 

  

 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai  propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 1126  din 26.01.2021 privind dezmembrarea imobilului 

Clădiri Complex zootehnic Hândreşti Clădire pentru sedii în incinta Complexului zootehnic 
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construită de către S.C. ONIXMOB S.R.L. și preluată în patrimonial privat al comunei în anul 

2013 cu ocazia inventarierii din 06.08.2013, siloz de suprafață pentru furaje I, siloz de 

suprafață pentru furaje II, siloz de suprafață pentru furaje III, Teren extravilan Complex 

Zootehnic Hândrești 

 
Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a supus 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   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 
Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a supus la vot întreaga ordine 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   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul consilier Dieac Adrian face mențiune cu privire la faptul că la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni , nu participă datorită conflictului de 

interese, se abține. 

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr. 1 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 16.12.2021- inițiator 

secretar Adam Petronela; 

Alte discuții nu au fost. 

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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BARTIC DANIELA   

BENCHEA IOAN   
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BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr. 2 de pe ordinea de 

zi: Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 22.12.2021- 

inițiator secretar Adam Petronela; 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela 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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr. 3 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Oțeleni 

pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022- inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia juridică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna Bartic Daniela propune ca președinte de ședință pe domnul Aghiorghioaie Ionel 

Domnul primar Gherăescu Felician Mihai întreabă dacă mai sunt alte propuneri; 

Doamna  președinte Bartic Daniela supune la vot propunerea , în urma votului exprimat au 

rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 

Doamna  președinte Bartic Daniela supune la vot proiectul cu tot cu propunere, 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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr. 4 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat 
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și particular din raza teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2022-2023- inițiator – 

primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna  președinte Bartic Daniela 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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr. 5 de pe ordinea de 

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului propriu al U.A.T.Comuna Oțeleni - inițiator – 

primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia de cultura a comunicat aviz favorabil. 

Doamna  președinte Bartic Daniela supune la vot amendamentul, 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  DIEAC ADRIAN 

BARTIC DANIELA   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Doamna  președinte Bartic Daniela supune la vot proiectul cu amendament, 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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   
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OPĂRIUC VASILE NICOLAE   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr.6 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, în anul 2022- 

inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Comisia de cultură a comunicat aviz favorabil. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna  președinte Bartic Daniela 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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr.7 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare și a Regulamentului de acordare a ajutorului financiar de înmormântare - 

inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai ; 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că  se va acorda doar în situații speciale, 

de exemplu, este câte un om al străzii cu domiciliul pe Oțeleni , nu are cine îl îngropa, nu are 

cine-l aduce cum mai sunt situații, care în baza unei anchete sociale face dovada 

insolvabilității; 

Domnul consilier Cezar Iosif spune, că nu i se pare normal să  se dea unui om care nu a 

contribuit cu nimic, să i se mai dea o sumă de bani. 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că nu i se dă neaparat o sumă de bani, se 

ocupă de înmormântare. 

Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia atrage atenția că este regulament de acordare. 

Domnul consilier Cezar Adrian  spune că Sagna face demult treaba asta. 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că s-a confruntat cu problema asta cănd a 

murit a lui ,,Casui”  și a mai fost un caz la Hândrești. 

Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia dă citire regulamentului  

,, În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social , al unei persoane 

singure beneficiare de ajutor social , a persoanelor fară venit, sau fără locuință, sau fără 

aparținători legali , în cazul decesului unei persoane singure , sau al unei persoane dintr-o 

familie ale cărei  venituri pe membru de familie sunt sub ½ din venitul minim net pe tara,..” 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că aici a preluat din lege, doamna 

secretar, dar se poate face un amendament , să fie acordat strict în baza unei anchete  sociale. 

Consilierii sunt de părere să se amâne pentru o ședință ulterioară pentru a se aduce modificări 

proiectului. 

Doamna  președinte Bartic Daniela supune la vot amânarea, în urma votului exprimat au 

rezultat 11voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”. 
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Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr.8 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre aprobarea ”   Planului de acțiuni  privind serviciile sociale acordate la 

nivelul comunei Oteleni , judeţul Iasi, în anul 2022”- inițiator – primar Gherăescu Felician 

Mihai ; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna  președinte Bartic Daniela 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   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

BENCHEA IOAN   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul consilier Benchea Ioan întreabă pe dl primar dacă a facut bilanțul la 

compartimentul de asistență socială pe anul trecut? 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că urmează să se facă, pâna la 31 martie 

evaluarea, și nu se va uita din urmă, toate bilele negre sunt consemnate. 

 

Doamna președinte de ședință Bartic Daniela a dat citire punctului nr.9 de pe ordinea de zi: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 1126  din 26.01.2021 privind dezmembrarea imobilului 

Clădiri Complex zootehnic Hândreşti Clădire pentru sedii în incinta Complexului zootehnic 

construită de către S.C. ONIXMOB S.R.L. și preluată în patrimonial privat al comunei în 

anul 2013 cu ocazia inventarierii din 06.08.2013, siloz de suprafață pentru furaje I, siloz de 

suprafață pentru furaje II, siloz de suprafață pentru furaje III, Teren extravilan Complex 

Zootehnic Hândrești- inițiator – primar Gherăescu Felician Mihai; 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Doamna  președinte Bartic Daniela 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   

BENCHEA ROBERT   

CARP DĂNUȚ   

CEZAR ADRIAN   

CEZAR IOSIF   

DAMIAN IOAN   

DIEAC ADRIAN   

MOROȘANU ANCA FELICIA   

TĂNASĂ MARIUS ONOREL   

 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că urmează și o evaluare facută, pe care o 

va prezenta în fața consilului local, în funcție de asta poate se reușește să se organizeze o 

licitație, să se găsească potențiali chiriași pentru complex. 
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Domnul viceprimar întreabă dacă sunt cereri? 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că sunt cereri, dar oamenii așteaptă, 

trebuie să se gândească ți la sume să nu fie catastrofale, să nu fie mari pentru că sunt greu de 

dus, având în vedere și utilitățile care le punem noi. Evaluatorul va stabilii în baza grilei de 

evaluare, nu poate să facă după ureche, o să vadă ce iese. 

Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia  întreabă dacă sunt cereri depuse, de la noi sau 

străini? 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că sunt cereri depuse și de la noi din 

comună și străini și pentru silozuri și pentru grajduri sunt cereri, și va organiza o licitație cât 

de repede va avea dezmembrarea, evaluarea.. 

Domnul consilier Benchea Ioan anunță că se retrage. 

Doamna  președinte Bartic Daniela anunță ca se continuă cu nr. 10- Probleme curente, 

întrebări 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că dacă nu sunt alte întrebări , ramân 

pentru ordinara din februarie , a înțeles că va fi în data de 10, atunci vor fi și sumele pentru 

buget. A văzut ca Consiliul Județean a prins  ceva bani pentru investiție gaz, se va putea 

merge cu proiectul înainte, chiar dacă nu va obține finanțare de la Ministerul Dezvoltării cum 

își dorește va încerca în parteneriat pe buget local să meargă înainte cu investiția, aducțiune 

gaz, în comuna Oțeleni. 

În legătură cu APAVITAL, este nevoie să se facă parcelarea tarlalei de la ,,Tendeleu”, este 

nevoie de o bucățică de teren pe care să o pună la dispoziția investitorului APAVITAL , 

pentru un vas deschis, că deviază firul unu îl aduce din 3 Parale la Hândrești și trebuie să li se 

pună la dispoziție o bucată de teren de 1000 mp. 

Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia și domnul consilier Cezar Iosif întreabă unde la 

Tendeleu? 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că, lângă cimitir. 

Domnul consilier Cezar Iosif spune că sunt proprietari. 

Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că sunt dar nu vor să vândă și trebuie 

verificată un pic tarlaua aia. 
Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia  întreabă dacă s-a mai gândit la o variantă la pod 
la ,,Țigani”? 
Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune domnului viceprimar să facă o adresă 
împreună cu doamna secretară în atenția domnului director de la Drumuri Județene, o sa-l 
sune și dansul dar să se facă și hârtie scrisă. 
Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia  spune că s-au tăiat pomii de acolo, asfaltul s-a 
rupt, trebuie parapeți. 
Domnul consilier Cezar Adrian întreabă cum mai stă cu contractele, cu intabulările, se mai 
continuă? 
Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că se continuă, a semnat contract pentru 
finanțarea 7 și s-a înscris și la finanțarea 8, continuă cu cadastru sistematic, stiu destul de bine 
că e nevoie și de efortul oamenilor nu numai al primarului, oamenii dacă se mobilizează, 
persoana fizică strânge informațiile, vor continua cadastru sistematic pe Oțeleni. Contractul 
care l-a semnat acum, l-a condiționat persoana fizică că nu vrea să facă pe Hândrești întrucât a 
găsit suprapunere de 30% pe o tarla. 30% date titluri mai multe decât este terenul și dânsul a 
muncit degeaba, el putea să o depună la OCPI, să ia jumtate din bani și să blocheze finanțările 
primăriei așa că de comun acord  am zis să lăse așa, și continuă cu Oțeleni, Șărăței, Buhnata, 
Dealul Viei..  Calistru urmează dar este o problemă pentru că este mult fărămițat, este și pe 
administrativul comunei Oțeleni și pe Bâra, dar se va face. 
Doamna  consilier Moroșanu Anca Felicia  întreabă când se va face pe Hândrești? 
Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că va începe o campanie de strângere de 
informații încă de luna viitoare, întâi se culeg informațiile și după aia se merge în teren. Ei 
așează titlurile în tarlaua  respectivă și după se duce, se dă conturul și îi așează în funcție de 
vecinătăți. 
.....întreabă  ce se întâmplă în caz de suprapunere, se anulează titlurile? 
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Domnul primar Gheraescu Felician Mihai spune că se vor anula o serie de titluri, era bine 
dacă oamenii înțelegeau să renunțe la titluri, de exemplu după un moștenitor s-au luat și 3-4 
titluri, 3 copii, 3 copii au luat titluri, cei care au avut influență și au avut trecere prin primărie, 
și-au facut titluri pe banda rulantă. 
Doamna președinte de ședință Bartic Daniela 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, 

      Bartic Daniela                                                                          Adam Petronela   


