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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 18 octombrie 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. 210, 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 14 consilieri care au fost aleşi. Lipsește nemotivat domnul 

consilier Iftime Constantin.  

În sala mai sunt prezenți si domnii Hazaparu Petru, Gherghel Adrian și Gherghel Andrei. 

Participa la ședință domnul Galan Cristian, având funcția de consilier personal al domnului 

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

Dispoziţiei nr. 210  din 15.10.2021: 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general 

pentru obiectivul de investiție Proiectare si Construire Șanțuri betonate pe strada Cobzaru 

intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gherăești, Comuna Gherăești, județul 

Neamț 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

         2.  Întrebări și interpelări. 

  Domnul consilier Iștoc Maricel, 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.   

 Înainte de începerea lucrărilor, domnul consilier Iștoc Maricel prezintă procesul verbal al 

ședinței extraordinare de îndată din 13 octombrie 2021. Fiind supus la vot, este aprobat în 

unanimitate.  
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general 

pentru obiectivul de investiție Proiectare si Construire Șanțuri betonate pe 

strada Cobzaru intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gherăești, 

Comuna Gherăești, județul Neamț. 

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

ordinii de zi. 
 Domnul primar informează domnii consilieri că au fost întocmite două devize generale de 

către 2 firme, și ambele au o valoare mai mare decât cea aprobată. Este pus într-o situație 

delicată, locuitorii din zona afectată sună în fiecare zi.  

 Domnul consilier Cherecheș Adrian întreabă pe domnul primar dacă șanțurile vor rezolva 

problema inundațiilor.  



 Domnul Gherghel Adrian, susține urgentarea execuției acestor șanțuri din mai multe 

motive: apropierea anotimpului rece, creșterea prețurilor. Nu este sigur dacă în bugetul pe anul 

viitor vor putea fi prevăzute din nou sume.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel afirmă că toți sunt conștienți de necesitatea realizării 

șanțurilor.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius ia cuvântul. Acest proiect de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate înainte de bâlci. În urmă cu 2 luni, a fost aprobat în altă variantă, cu 8 voturi 

”pentru”. Consiliul Local nu este răspunzător de creșterea prețurilor. Va participa personal la 

execuția acestei lucrări, nu este de acord cu valoarea din devizul general. Datorită faptului că 

situația a tergiversat, suntem puși în fața faptului că este nevoie de bani mai mulți.  

Domnul consilier Ilieși Aurel, are același punct de vedere, indiferent de argumentele 

aduse, și sunt multe de spus despre modul cum se gândește la nivelul conducerii. Propune 

inițierea unui proiect de hotărâre pentru reparații șanțuri, și astfel să dea o finalitatea acestui 

proiect.  

Domnul consilier Puțanu Petru amintește că a sugerat în urmă cu mai mulți ani, accesarea 

unui program de îndiguire națională, în vederea rezolvării acestei probleme.  

 Domnul Primar răspunde domnului consilier Puțanu Petru, și consilierii locali pot iniția 

proiecte de hotărâre.  

 Domnul consilier Andrieș Petru ia cuvântul. Acest proiect de hotărâre a fost de 

nenumărate ori pe ordinea de zi, toți consilierii locali care au luat cuvântul, au avut dreptate. 

Personal, este sătul de discuții, cert este că șanțurile trebuie făcute.  

 Domnul consilier Galațanu Adrian dorește să puncteze câteva aspecte. Crede faptul că, în 

istoria consiliului local Gherăești, nu a existat un proiect de hotărâre atât de discutat ca acesta. În 

primul rând, consideră că trebuie intervenit în amonte, pentru a rezolva problema inundațiilor, 

apoi asigurarea că au fost executate toate racordurile la utilități, și încheie cu întrebarea: dacă 

acest proiect de hotărâre va fi adoptat astăzi, când încep lucrările? Pentru că au trecut atâtea luni, 

documentația este întocmită, va vota ”pentru”, sunt bani alocați la buget. Pe viitor, recomandă să 

fie gândite mai bine proiectele de lucrări.  

Domnul consilier Puțanu Petru intervine, îi spune domnului Galațanu Adrian că a avut 

aproximativ același discurs și la  ședința din 13.10.2012, crede că dacă se aprobă, de luni vor 

avea racordul la apă și canal? 

Intervine domnul primar, recomandă mai puțină încrâncenare, și promite că se va ocupa 

personal de aceste lucrări. 

Domnul consilier Pușcașu Marius dorește să adreseze o întrebare colegilor consilieri care 

cred că se va face șanțul: dacă peste 2 – 3 luni, se va supune aprobării o nouă majorare, ce vor 

face? Vor aproba? Din punctul dumnealui de vedere, având în vedere diferențele secțiunii  

șanțului existent față de cel propus în proiect, crede că soluția cea mai bună o reprezintă șanțul 

nebetonat, care este mai ușor de curățat decât cel betonat.  

 Domnul consilier Cocuț Daniel, recomandă domnilor consilieri să vadă șanțurile din 

comuna Mogoșești – Siret, executate în regie proprie cu 3 – 4 oameni, secțiunea de 70 – 80 cm.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel se adresează doamnei Antoaneta Cocuți – șef  Birou. 

Consideră faptul că acest proiect a fost început greșit încă de anul trecut, era mai bine să fie pe 

reparații, se executa mai rapid și cu cheltuieli mai mici.  

 Doamna Cocuți Antoaneta, răspunde. Nota conceptuală și Tema de proiectare au fost 

aprobate din august 2020, apoi  au fost obținute toate avizele, autorizația de construire.  



 Domnul consilier întreabă pe doamna Cocuți Antoaneta dacă poate fi trecută această 

lucrare pe reparații. Doamna Cocuți răspunde – nu, pentru că aceste șanțuri nu sunt în inventarul 

primăriei.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, spune că pot fi considerate construcții existente, și 

introduse în inventarul Primăriei, conform Codului Administrativ.  

 Domnul consilier Puțanu Petru susține afirmația domnului Ilieși Aurel, și a domnului 

consilier Pușcașu Marius, cu 4 oameni de la primărie, în două săptămâni, trebuie executată  

această lucrare, dacă nu, să-și dea demisia. Dacă se va executa, atunci domnul primar și domnul 

viceprimar să demisioneze.  

 Domnul Gherghel Andrei afirmă faptul că va executa această lucrare cu utilajele lui si cu 

2 oameni de la Primărie, cu condiția să nu mai fie încredințate lucrări domnului Andrei Petru.  

 Domnul Viceprimar Cobariu Dan aminteste continutul raspunsului de la ISC Neamț, nu 

avem voie să executăm această lucrare dacă nu avem personal de specialitate angajat. 

 Domnul consilier Ilieși Aurel, motivează faptul că fuga de responsabilitate influențează 

negativ.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina subliniază faptul că aceste discuții au fost 

constructive. Nu este adevărat că domnul primar spală creierul celor de la PNL, a critica este 

foarte ușor, altfel se văd lucrurile din afară.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius spune că în luna august, valoarea proiectului era mai 

mică. Cine a greșit, să aducă bani de acasă.  

 Doamna Cocuți Antoaneta amintește faza la care se află această procedură, proiectul 

aprobat, eliberarea autorizației de construire. Dacă domnul Viceprimar își asumă  

responsabilitatea, îi pune proiectul la dispoziție. In deviz a crescut doar valoarea materialelor.  

 Domnul primar îl întreabă pe domnul Gherghel Andrei dacă are firmă, și ce lucrări poate 

executa. Domnul Gherghel Andrei răspunde, are firmă, orice lucrări de construcții, în afară de 

biserici. Dorește afișarea lucrărilor pe site-ul primăriei.  

Doamna Dănculesei întreabă pe domnul primar care este soluția realizării acestui proiect. 

Domnul primar susține devizul aprobat în luna august.  

Domnul consilier Ilieși Aurel crede că proiectul a fost plătit, doamnei contabil îi este frică 

de control. 

Domnul Galațanu Adrian propune ca să se ocupe ei, dacă în 2 zile nu se găsește o firmă. 

Domnul consilier Pal Sebastian susține devizul general în forma prezentată, și firmele din 

sat pot lua bani mai mulți.  

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 ? – 1vot; Cine este împotrivă?- 13 voturi; 

Cine se abţine?    Cu 13 voturi ”împotrivă”, proiectul de hotărâre a fost respins.  

 

2.  Întrebări și interpelări. 

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă pe domnii consilieri dacă au văzul postările de 

pe grup, respectiv trotuarele din comuna Bâra  și limitatoarele de viteză din Bașta. Amintește 

domnului primar de lista cu utilajele înregistrate la Primărie, să fie adusă la cunoștința cetățenilor 

din comună. Propune execuția trotuarelor din asfalt cu borduri. 

Domnul consilier Ilieși Aurel propune pentru viitor, o planificare  a ceea ce se dorește să 

se facă, pentru a nu mai fi luați prin surprindere. 



Domnul consilier Andrieș Petru spune că cetățenii din Gherăeștii Noi sunt nemulțumiți 

pentru că n u se golesc coșurile  de gunoi, și cine răspunde.  

Domnul consilier Puțanu Petru este  nemulțumit pentru că a fost scos la concurs din nou 

postul de șofer microbuz, în condițiile în care este un șofer.  

Domnul primar spune că a procedat așa pentru bunul mers al lucrurilor. 

Domnul Cobzariu Dan întreabă dacă să mai continue lucrările cu trotuarul de la 

dispensar.  

Domnul consilier Puțanu Petru amintește de parcarea de la Grădinița Sfânta Familie.  

Domnul Cobzariu Dan, viceprimar, prezintă cele 2 oferte pentru iluminatul public. 

Domnii consilieri nu sunt de acord cu aceste prețuri, domnul consilier Pușcașu Marius 

recomandă studierea ofertelor de la Apricot și Volta.         

Domnul Primar prezintă oferta primită pentru achiziționrea sărăriței.                

   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


