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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 24 septembrie 2021, în şedinţa ordinară 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. 184, Primarul a convocat 

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

La şedinţă sunt prezenţi: doamna Pălănceanu Marcela, secretarul general al Comunei 

Gherăeşti, doamna Cocuți Antoaneta, șeful Biroului Financiar Contabil, şi un număr de 14 

consilieri care au fost aleşi. Lipsește motivat domnul consilier Iftime Constantin. 

 Întrucât la şedinţă  participă un număr de 14 consilieri, şedinţa este legal constituită  şi se 

pot începe lucrările.  

  Înainte de începerea lucrărilor, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 

data de 27 august 2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 10 

septembrie 2021. Aceste sunt aprobate în unanimitate de voturi.  

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

Dispoziţiei nr. 184 din 17.09.2021: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Comunei Gherăeşti, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Gherăeşti, 

pentru anul școlar 2021 – 2022.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

al Comunei Gherăeşti, în Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu program normal ”Sfânta 

Familie”, din satul Gherăești,  comuna Gherăeşti, pentru anul școlar 2021 – 2022.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  și 

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021. – C1, C2, C3 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae.  

 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de plată a redevenței de către 

APAVITAL S.A pentru bunurile de retur concesionate . – C1, C2, C3 

   Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unor funcții publice de 

execuție și contractuale si  modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului 

comunei Gherăești, județul Neamț. – C1, C2, C3 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 

local pe anul 2021. – C1, C2, C3 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 



 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în comuna Gherăești. – 

C1, C2, C3 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

           8.  Întrebări și interpelări. 

  Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, supune la vot proiectul ordinei de 

zi. Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 14 voturi pentru, ordinea 

de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.   

 

 1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Comunei Gherăeşti, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna 

Gherăeşti, pentru anul școlar 2021 – 2022. 

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 1 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

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

propuneri. 

Domnul consilier Ilieși Aurel propune pe domnul consilier Puțanu Petru, dar dumnealui 

refuză propunerea. 

Domnul Viceprimar propune pe domnul consilier Bârgăoanu Cristian, dar refuză, motivat 

de gradul de rudenie cu doamna director.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, propune pe domnii consilieri Cocuț Daniel și 

Cherecheș Adrian.  

Domnul consilier Andrieș Petru consideră faptul că ar trebui să fie o schimbare, propune 

pe domnii consilieri Pal Sebastian, din partea P.N.L  și Cherecheș Adrian, din partea U.S.R – 

PLUS. 

Nu mai sunt alte propuneri, și propunerea făcută de domnul Andrieș Petru a fost aprobată 

în unanimitate de voturi, respectiv domnii consilieri Pal Sebastian, din partea P.N.L  și 

Cherecheș Adrian, din partea U.S.R – PLUS. 

 

  

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Comunei Gherăeşti, în Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu program 

normal ”Sfânta Familie”, din satul Gherăești,  comuna Gherăeşti, pentru anul școlar 2021 

– 2022.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 2 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

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

propuneri. 

Domnul consilier Cherecheș Adrian propune pe domnul consilier Pușcașu Marius, dar 

dumnealui a refuzat. 

D 

 



Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință, invită pe domnul Bogdan 

Gavrilescu, să prezinte datele legate de acest proiect de hotărâre,  și să răspundă la întrebările 

care i le vor adresa domnii consilieri.  

Domnul Bogdan Gavrilescu spune că întotdeauna cât va fi în această funcție, va susține 

Primăriile, nu operatorii.  

Inconvenientul principal pentru toți, este creșterea tarifelor, ca și soluție, aceste tarife vor 

scădea, doar în momentul când vom recicla mai mult. Este adevărat că prin sistemul de colectare 

din poartă în poartă, cantitatea gunoiului a scăzut, dar au crescut tarifele, sumele achitate pentru 

colectare sunt foarte mari.  

Domnul consilier Puțanu Petru este nemulțumit pentru că nu a știut de prezența domnului 

Bogdan Gavrilescu la ședință.  Întreabă pe domnul Director dacă știe o Unitatea administrativ 

teritorială care să plătească mai puțin. Răspunsul – nu.  

Va fi finalizat un contract cadru la nivel național pentru reciclabile, urmând a fi adus la 

cunoștința Consiliului Local în perioada viitoare.  

Domnul consilier Andrieș Petru consideră că ADI ECONEAMȚ trebuie să apere 

interesele unităților administrativ teritoriale.  

Domnul consilier Iștoc Maricel spune că ar trebui să fie distribuite către populație broșuri 

cu modalitatea corectă  de colectare a reciclabilelor.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 8 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? – 6 voturi.     Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

 

 

 3. PROIECT de HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri  pentru susținerea  

activității sportive, Asociației Sportive Școlare ”CUTEZĂTORII” , din comuna Gherăeşti, 

judeţul Neamţ.  

 Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 3 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Ilieși Aurel nu este de acord, consideră că acum facem sport numai 

dacă ne plătește cineva.  Este de acord cu achiziționarea de materiale sportive, dar, din 

materialele prezentate, nu reiese clar cum se va desfășura premierea, cine primește premiul.  

Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

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

abţine? – 1 vot.    Cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Comunei GHERĂEȘTI a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din 

funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii.  

Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 4 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 



Nu  sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 5.PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiției "Amenajare loc de joacă în satul  Tețcani, 

comuna Gherăești, județul Neamț". 

Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 5 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Puțanu Petru spune că prețul unui coș de gunoi este foarte mare. 

 Doamna contabil răspunde, azi se aprobă Nota conceptuală și Tema de proiectare, într-o 

ședință viitoare, vor fi aprobați indicatorii tehnico - economici.  

 Domnul consilier Iftime Constantin propune să fie prezentate mai multe oferte pentru 

aprobarea devizului general.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.  
 
 
 
 
  
 

 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea realizării obiectivelor de investiții 

”Proiect tehnic alimentare gaze naturale sediu Primărie” și ”Proiect tehnic alimentare gaze 

naturale Cămin, Sala de festivități”,  din satul Gherăești, comuna Gherăești, județul 

Neamț.  

Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 6 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă când vor fi începute lucrările pentru alimentarea 

cu gaz metan a scolii și grădiniței. 

Doamna contabil răspunde, în urma proiectului de hotărâre inițiat de domnul consilier 

Ilieși Aurel, și aprobat în ultima ședință, trebuie începute demersurile, domnul Primar să 

contacteze un proiectant.  

Domnul consilier Andrieș Petru propune începerea acestor lucrări pentru toate instituțiile, 

în același timp.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.   
 

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea încetării contractelor de 

concesiune nr. 1947/20.05.2009 și nr. 4213/27.08.2004.  



Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 7 al ordinei de zi. 

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

au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Mărtinaș Liviu întreabă ce am făcut noi, ca instituție, pentru doamna 

doctor.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ?; Cine este împotrivă? – 14 voturi ; Cine se 

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost respins.  
 

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Organigramei și a Statului de 

funcții pentru   Aparatul  de  specialitate al primarului comunei Gherăești,  județul Neamț, 

pentru anul 2021.  

Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 8 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 6 voturi; Cine este împotrivă? – 1vot ; 

Cine se abţine ? – 7 voturi.    Cu 6 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost respins.  

 

 

 
 

 

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  extindere rețea de apă și de canalizare pe 

strada Moldovei, din satul Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț.  

Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? –14 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.  
 

           10.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință, propune domnilor consilieri să se 

înscrie la cuvânt.  

  Domnul consilier Mărtinaș Liviu, ridică problema șanțurilor cu vegetație, care au blocat 

cursul apei. De asemeni, lucrările pentru rețeaua de apă și canalizare au îngustat șanțurile 

existente.  

 Domnul consilier Puțanu Petru întreabă cât s-a fost plătit pentru intervenția mașinii de la 

Apavital, când a scos apa de pe strada Liliacului. Doamna contabil răspunde, nu s-a plătit nimic. 

  Domnul consilier Cocuț Daniel, propune construirea unei stații de autobuz pe partea 

dreaptă, în satul Tețcani.  



 Domnul consilier Iftime Constantin dorește să facă o informare pentru cetățenii care vor 

urmări înregistrarea ședinței de consiliu. Pentru urgentarea racordării la gaz metan, dacă se 

asociază cetățenii pe străzi, Cordun Gaz execută lucrările mai repede, se plătește sume de 1.500 

lei ca prima tranșă. Exemplifică Aleea Teilor, Strada Soarelui, strada  Veteranilor. De ademeni, 

propune ca pe strada Mușcatelor să fie dusă piatră.   

 Domnul consilier Andrieș Petru propune decolmatarea șanțului de la Gherăeștii Noi, iar 

podurile să fie construite cu muncitorii de la Primărie.    

 Domnul consilier Pal Sebastian spune că cei care au executat săpături între Gherăești și 

Tețcani, au lăsat bulgări.  

 

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Pal Sebastian, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

PAL SEBASTIAN 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


