
R O M ÂN I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 10 septembrie 2021, în şedinţa extraordinară de îndată  a Consiliului Local 

al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 5, art. 135, art. 155, 

alin. 1, lit. b și lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia nr. 180, Primarul a convocat 

Consiliului Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.  

La şedinţă sunt prezenţi: domnul Primar, ec. Pavel Bereşoae, doamna Pălănceanu 

Marcela, secretarul general al Comunei Gherăeşti, doamna Cocuți Antoaneta, șeful Biroului 

Financiar Contabil, şi un număr de 13 consilieri care au fost aleşi. Lipsesc nemotivat domnii 

consilieri Bârgăoanu Cristian și Mărtinaș Liviu.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 180  din 09.09.2021: 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asumării/neasumării responsabilităților 

organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor 

aferente programului pentru școli al României, în perioada 2017 – 2023, și a 

contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea  măsurilor educative, la 

nivelul unității administrativ – teritoriale Comuna Gherăești, județul Neamț.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice de execuție 

”Lucrări de întreținere periodică – covoare asfaltice executate la cald, pe strada Biruința și strada 

1 Decembrie 1918 (parțial), în comuna Gherăești, județul Neamț”.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae.  

  3.  Întrebări și interpelări. 

  Domnul consilier Iștoc Maricel, supune la vot proiectul ordinei de zi.  

 Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 13 voturi pentru, 

ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

  Domnul consilier Iftime Constantin se înscrie la cuvânt și întreabă pe domnul Primar 

care a fost motivul convocării ”de îndată” a Consiliului Local.  

 Domnul Primar răspunde. Astăzi e ultima zi pentru adoptarea proiectului de hotărâre 

înscris la punctul 1 al ordinii de zi, și trebuie comunicată hotărârea la Consiliul Județean Neamț. 

Solicitarea din partea Consiliului Județean Neamț este venită de pe 25.08.2021, dar s-a dorit să 

obținem mai multe informații de la alte primării care în anul școlar anterior și-au asumat această 

responsabilitate. A discutat cu domnul  Primar al comunei Cordun, care a rămas dezamăgit de 

acest program și de faptul că și-a asumat responsabilitatea derulării.  

 Doamna Cocuți Antoaneta spune că a studiat hotărârea de guvern, iar la nivelul comunei 

noastre nu există un furnizor care să îndeplinească cerințele solicitate.  

 Domnul consilier Puțanu Petru solicită confirmarea doamnei Dănculesei Ermina pentru 

ce vrea să spună, respectiv, unii  copii aruncă pachetele primite. Propune suplimentarea din 

bugetul local cu 1 – 2 lei pentru fiecare pachet, și astfel, copiii să consume ce primesc, să nu mai 

arunce.  



 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, supune dezbaterii primul proiect al 

ordinii de zi. 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asumării/neasumării 

responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru 

pentru achiziția produselor aferente programului pentru școli al României, în perioada 

2017 – 2023, și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea  

măsurilor educative, la nivelul unității administrativ – teritoriale Comuna Gherăești, 

județul Neamț.  

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești, economică, cultură și juridică, 

au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre. 

 Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi, 

respectiv neasumarea  responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente programului pentru 

școli al României, în perioada 2017 – 2023, și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare 

a serviciilor pentru derularea  măsurilor educative, la nivelul unității administrativ – 

teritoriale Comuna Gherăești, județul Neamț.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice de execuție 

”Lucrări de întreținere periodică – covoare asfaltice executate la cald, pe strada Biruința și 

strada 1 Decembrie 1918 (parțial), în comuna Gherăești, județul Neamț”.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, supune dezbaterii primul proiect al 

ordinii de zi. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești, economică, cultură și juridică, 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre, menționează că s-a consultat cu un 

specialist în domeniu, și a primit recomandarea de a schimba denumirea lucrărilor. Pe strada 

Biruința se va interveni de la intersecția din vale, Gherghel, până la ieșirea spre satul Pildești.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, își exprimă nemulțumirea pentru faptul că 

documentația nu cuprinde un memoriu justificativ. 

 Domnul consilier Andrieș Petru atrage atenția, lucrarea trebuie urmărită îndeaproape, 

având în vedere dimensiunea ei. Iar la intersecție, să fie reparat podul, apoi efectuate celelalte 

lucrări. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina nu crede în necesitatea memoriului justificativ, este 

vizibil pentru toată lumea că această stradă trebuie reparată.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune ca și amendament, un articol pentru repararea 

celor 3 parcări din centrul satului Gherăești, respectiv din fața blocului, a Centrului de Cultură și 

Creație și din fața parcului.  

Nu mai sunt discuții, completări, domnul Iștoc Maricel,  președinte de ședință,  supune la 

vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul făcut de domnul consilier Pușcașu Marius.   Cine 

este pentru ? – 12 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abține? – 1 vot.    Cu 12 voturi ”pentru”, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

 

 



            3.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, invită domnii consilieri să se 

înscrie la cuvânt.  

 Domnul consilier Andrieș Petru transmite nemulțumirea unor locuitori din Gherăeștii 

Noi, legată de șanțul care s-a făcut, este prea mare. Propune ca stâlpul pe care este amplasată 

camera de supraveghere, să fie îndreptat, și băncile din centrul satului Gherăeștii Noi și stadion, 

să fie date cu baiț.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel întreabă de ce nu funcționează WI-FI.  

 Doamna contabil spune că funcționează, în curtea Căminului Cultural vin tinerii pentru 

acces la internet, mănâncă semințe, aruncă doze de la suc, și în urma lor, rămâne mizerie.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, supune atenției domnilor consilieri, propunerea 

dumnealui privind ziua pentru ședințele ordinare, respectiv în ultima zi de joi din lună. Toți 

consilierii prezenți sunt de acord cu această propunere.  

 Domnul consilier Puțanu Petru întreabă pentru ce au fost achiziționate pavelele.  

 Domnul Viceprimar răspunde, pentru repararea trotuarelor. Solicită acordul domnilor 

consilieri pentru executarea în curtea căminului a unei alei, care să permită accesul copiilor care 

vin de la Școală, la Bibliotecă. Toți consilierii prezenți au fost de acord. 

 Domnul consilier Puțanu Petru întreabă pe domnul Viceprimar când va remedia peretele 

deteriorat de la un corp al școlii, având în vedere faptul că luni va începe noul an școlar. 

Consideră că poate fi făcut și în week-end.  

 Doamna Cocuți Antoaneta precizează faptul că, materialele necesare pentru lucrări 

trebuie să le achiziționeze școala, chiar dacă vor lucra muncitorii de la Primărie.  

 Domnul consilier Cherecheș Adrian întreabă dacă este șofer pentru microbuz. 

 Domnul Primar răspunde, postul este scos la concurs, pe 14 septembrie 2021 este proba 

scrisă. Pe 13 septembrie va conduce microbuzul domnul Andrei Dan - Ionel. Neavând acordul 

scris al persoanelor care s-au înscris la concurs, nu a putut să le spună numele.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, spune că ar fi putut ajuta în această problemă a 

șoferului, dacă le-ar fi adus la cunoștință despre demisia domnului Dumea Daniel.  

 Doamna Dănculesei Ermina întreabă cum desfășoară activitatea doamna doctor Cristea 

Gigia.  

 Domnul Primar spune că, în urma tuturor solicitărilor făcute, nu s-a găsit nici un medic 

de familie.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune mediatizarea acestei probleme în rândul 

studenților care termină studiile, și să fie identificate soluții pentru a veni în ajutorul doamnei 

doctor Trișcă.    

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

IȘTOC MARICEL 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


