
R O M ÂN I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 28 octombrie 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. 214, 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 15 

consilieri care au fost aleşi. Participă domnul Galan Cristian, consilier personal și domnul Lupu 

Liviu – preot paroh al Parohiei Ortodoxe din comuna Gherăești.  

 Întrucât la şedinţă  participă un număr de 15 consilieri, şedinţa este legal constituită  şi se 

pot începe lucrările.  

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

de îndată din data de 26 octombrie 2021, fiind aprobat în unanimitate de voturi.  

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

Dispoziţiei nr. 214 din 22.10.2021: 

 1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local, și 

a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, Comuna Gherăești,  

pentru trimestrul III al anului 2021.   

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru 

obiectivul de investiție "EXTINDERE REŢEA DE  APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE 

GHERĂEȘTII NOI ȘI TEȚCANI,  JUDEŢUL NEAMŢ”  prin Programul National de investiții 

”Anghel Saligny”  .  
 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae.  

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice  de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act 

Adițional.   

   Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de curse, repartizarea 

copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol pentru  trimestrul III 2021  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 



7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare a 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local al Comunei Gherăești, 

și repartizarea  unor fonduri pentru cultele religioase de pe raza comunei Gherăești, județul 

Neamț.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de 

investiție "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA GHERĂEȘTI,   JUDEŢUL 

NEAMŢ”  prin Programul National de investiții ”Anghel Saligny”   

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL DISPENSAR” 

localitatea GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor 

tehnico – economici   ”BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL DISPENSAR” localitatea 

GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ.  

           13.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul primar propune domnilor consilier completarea ordinei de zi, cu 3 proiecte de 

hotărâre inițiate după ce au fost transmise materialele de ședință, și care reprezintă o urgență: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea iluminatului public stradal în comuna 

Gherăești, județul  Neamț” – Inițiator, Primar, ec. Pavel Bereșoae 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico – 

economici  pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea iluminatului public stradal în 

comuna Gherăești, județul Neamț”- initiator, Viceprimar, Dan Cobzariu 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției lucrării și a documentației 

tehnice de execuție ”Lucrări reparații trotuare în satele Tețcani și Gherăești, comuna 

Gherăești, județul Neamț” – inițiator, consilier, Pal Sebastian.  

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

zi. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 15 voturi pentru, ordinea 

de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.   

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, supune la vot completarea 

proiectului ordinei de zi, cu cele 3 proiecte de hotărâre prezentate.  Cine este pentru ? – 9 voturi; 

Cine este contra? – 3 voturi.  Cine se abţine? – 3 voturi.  Cu 9 voturi pentru, a fost aprobată 

completarea ordinii de zi.   

 Domnul consilier Iftime Constantin se înscrie la cuvânt, și motivează votul acordat pentru 

completarea ordinii de zi. S-a abținut, au fost multe discuții în cadrul ședințelor de consiliu, să se 

termine cu această practică de a completa ordinea de zi, exceptând urgențele. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius este de acord cu suplimentarea ordinii de zi, și propune 

citirea acestor proiecte de hotărâre. 



 În continuare, se supune la vot procesul verbal  al ședinței extraordinare de îndată 

din ziua de 26 octombrie 2021. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? –    Cu 15 voturi ”pentru”, procesul verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.  

Având în vedere faptul că la ședință participă preotul paroh al Parohiei Ortodoxe, se 

aprobă în unanimitate ca proiectul de hotărâre înscris la punctul 8 al ordinii de zi, să fie supus 

dezbaterii.    

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local al Comunei 

Gherăești, și repartizarea  unor fonduri pentru cultele religioase de pe raza comunei 

Gherăești, județul Neamț.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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. 

Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, invită pe domnul primar și domnii 

consilieri să se înscrie la cuvânt, dacă au completări.  

Domnul Primar motivează inițierea acestui proiect de hotărâre, ca urmare a solicitărilor 

scrise adresate de către reprezentanții Parohiilor cultelor de pe raza comunei Gherăești. 

Menționează solicitarea suplimentară făcută de preotul paroh al Parohiei Romano - Catolice din 

satul Gherăești, prin care propune Consiliului Local să aprobe majorarea cu 50.000 lei a sumei 

solicitate inițial, având în vedere că lucrările la biserica nouă încă nu sunt terminate. 

Domnul consilier Pușcașu Marius propune majorarea cu același procent și pentru 

celelalte parohii și biserici din comuna Gherăești, având în vedere faptul că nu s-a făcut nimic în 

comună.   

Domnul consilier Andrieș Petru are același punct de vedere, este de acord, toate cultele 

au nevoie de acest sprijin financiar pentru finalizarea unor lucrări începute. 

Preotul Lupu V mulțumește domnilor consilieri, și punctează aspectul că aceste sume nu 

acoperă în totalitate anumite cheltuieli, dar sunt bine venite. Dorește ca și la evenimentele 

organizate de biserica ortodoxă, să fie făcută curățenie în cimitir, la fel ca și la frații catolici.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina solicită precizări legate de construirea unei capele 

comune. 

Nemaifiind discuții, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

 1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 

local, și a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, Comuna 

Gherăești,  pentru trimestrul III al anului 2021.   

 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. 

Nefiind discuții, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 



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

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.  

 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 Pușcașu Marius propune ca acest proiect să fie supus la vot, după 

aprobarea proiectelor de hotărâre pentru alocarea  sumelor. 

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

Local proiectul de hotărâre de la numărul 11 al ordinei de zi. 

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiție ”BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL 

DISPENSAR” localitatea GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ.  

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Andrieș Petru întreabă dacă proiectul acestei lucrări prevede racordul în 

totalitate. Domnul Primar spune că așa a fost făcută solicitarea. A fost invitat domnul Daniel, 

pentru a răspunde întrebărilor domnilor consilieri. Deși domnii consilieri motivează faptul că 

suma alocată proiectului este prea mare, dumnealui afirmă că acesta este la jumătate de preț.  În 

proiect sunt incluse branșamentele pentru toate cabinetele medicale, precum și instalațiile 

interioare.  

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

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 În continuare, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

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

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru 

obiectivul de investiție "EXTINDERE REŢEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE 

GHERĂEȘTII NOI ȘI TEȚCANI,  JUDEŢUL NEAMŢ”  prin Programul National de investiții 

”Anghel Saligny”  .   
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești, economică, cultură și juridică, 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul Primar motivează necesitatea actualizării indicatorilor din devizul general. 

Domnul consilier Iftime Constantin întreabă dacă sunt proiecte depuse și la alte instituții. 

 Domnul Primar răspunde: da, la C.N.I. 

Nu mai sunt discuții, întrebări,  domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? –    Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice  de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, 

prin Act Adițional.   

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

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

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul Primar menționează aderarea comunei Prăjeni la ARSACIS Iași. 



Nemaifiind discuții, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de curse, repartizarea 

copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 Pușcașu Marius întreabă ce demersuri au fost făcute pentru al doilea 

microbuz școlar. A urmărit programul microbuzului, există un decalaj de 3 ore, consideră că este 

impetuos necesară această achiziție.  

Domnul Primar răspunde, inclusiv doamna director a făcut demersuri.  

Nemaifiind discuții, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru  trimestrul III 2021  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activități.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 Pușcașu Marius întreabă de ce nu se regăsește în raportul de specialitate 

lista cu utilajele din comună, așa cum a solicitat la o ședință anterioară.  

Doamna Pălănceanu Marcela răspunde, în registrul agricol nu se înregistrează aceste 

utilaje. 

Doamna Cocuți Antoaneta spune că va pregăti pentru ședința viitoare această situație.   

Nu mai sunt întrebări, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la 

vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare a 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt întrebări, discuții,  domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune 

la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? –    Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

 

 



 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință.  

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

Local proiectul de hotărâre de la numărul 9 al ordinei de zi, și solicită domnilor consilieri să facă 

propuneri.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune pe doamna consilier Istrate Stela, dar doamna 

refuză. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune pe doamna consilier Dănculesei Ermina.  

Nu mai sunt alte propuneri,   domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

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

abţine? –    Cu 14 voturi ”pentru”, doamna  consilier Dănculesei Ermina a fost aleasă președinte 

de ședință pentru următoarele 3 luni.  

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru 

obiectivul de investiție "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA GHERĂEȘTI,   

JUDEŢUL NEAMŢ”  prin Programul National de investiții ”Anghel Saligny”  . 

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

Local proiectul de hotărâre de la numărul 10 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Pușcașu Marius consideră faptul că ar trebui făcută publică lista cu cele 

20 de străzi, unii nu știu. Referatul de aprobare trebuia să aibă această listă atașată.  

Nu mai sunt întrebări, discuții,  domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? –    Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea realizării investiției și a 

indicatorilor tehnico – economici   ”BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL 

DISPENSAR” localitatea GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ.  

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

Local proiectul de hotărâre de la numărul 12 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Pentru au fost clarificate unele aspecte la punctul 11, nu mai sunt întrebări, și domnul 

consilier Iștoc Maricel, 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. (domnul consilier Puțanu Petru a ieșit din sală, nu a participat la vot). 

 

În continuare, vor fi supuse dezbaterii proiectele de hotărâre care au făcut obiectul 

completării ordinii de zi.  

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea iluminatului public stradal în 

comuna Gherăești, județul  Neamț” . 

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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. 



 Domnul Primar se înscrie la cuvânt, spune că a fost sunat de foarte mulți cetățeni care 

locuiesc pe străzile unde nu a fost modernizat iluminatul public. Ofertele atașate la materiale 

includ și modernizarea punctelor de aprindere și proiectarea.  

 Domnul Bereșoaie Carolică, dorește să răspundă la întrebările domnilor consilieri legate 

de anumite aspecte tehnice, și prezentarea caracteristicilor corpurilor de iluminat,  având 

experiența în domeniu. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina susține acest proiect, trebuie să fie echitate pentru 

toți cetățenii din comună.  

 Domnul consilier Andrieș Petru întreabă pe doamna contabil davcă acest proiect va avea 

finalitate în acest an, respectiv dacă sunt bani pentru achiziția materialelor. Doamna contabil 

răspunde afirmativ, sunt bani.  

 Nu mai sunt întrebări, și domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la 

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

1 abținere. Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor 

tehnico – economici  pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea iluminatului public 

stradal în comuna Gherăești, județul Neamț”. 

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 mai sunt întrebări,  domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  supune la 

vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 9 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    

Cu 9 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției lucrării și a documentației 

tehnice de execuție ”Lucrări reparații trotuare în satele Tețcani și Gherăești, comuna 

Gherăești, județul Neamț” . 

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius este nemulțumit, consideră necesar să fie prezentate 

oferte pentru variantele de materiale despre care s-a discutat, respectiv, beton, asfalt și pavele.  

 Domnul consilier Puțanu Petru se înscrie la cuvânt, și întreabă de ce nu s-a dus la 

îndeplinire hotărârea consiliului local de anul trecut, prin care a fost aprobată repararea 

trotuarelor din satul Tețcani,  proiectul fiind inițiat de domnul Iștoc Maricel. Acum prețul  

materialelor de construcții a crescut.  

 Domnul Primar se înscrie la cuvânt, susține reparația trotuarelor, în satul Gherăești să fie 

din pavele, dat fiind că există o porțiune cu pavele. În satul Tețcani, dacă nu se aprobă reparația 

trotuarelor, pentru o investiție nouă trebuie solicitat avizul de la C.N.A.I.R. 

 Domnul consilier Iștoc Maricel este de acord cu trotuare noi dar și cu reparația celor 

existente. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius dorește să fie executate aceste trotuare, să fie convocați 

pentru o ședință extraordinară pentru prezentarea ofertelor de materiale.  



 Nu mai sunt întrebări, discuții,  domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Proiectul de hotărâre a fost respins. ( 7 voturi pentru și 8 

voturi împotrivă). 

În continuare, domnul președinte de ședință supune la vot  PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  și modificarea Listei obiectivelor 

de investiții pe anul 2021, cu modificările aprobate, respectiv alocarea sumei de 40.000 lei pentru 

culte și 232.000 pentru modernizarea iluminatului public, din suma aprobată pentru 

modernizarea străzilor.  

 Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine? –    Cu 15 voturi 

”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 La punctul ”Întrebări și interpelări”, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de 

ședință, invită domnii consilieri să se înscrie la cuvânt.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu, dorește, în cazul completărilor ordinii de zi, să fie 

transmise materialele pentru a putea fi studiate. Atrage atenția domnului Viceprimar pentru 

molozul depozitat în spatele clădirii Primăriei. 

 Domnul consilier Ilieși Aurel se înscrie la cuvânt. Referitor la execuția șanțurilor de pe 

strada Cobzaru, au fost foarte multe discuții în ședințele de consiliu local. Dorește ca domnul 

primar să transmită pe rețelele de socializare adevărul, să nu ducă cetățenii în eroare. 

 Domnul consilier Puțanu Petru consideră faptul că trebuie pietruită strada Biruința, la 

cetățeanul Enășoaie Mihai (chiron). 

 Domnul consilier Iftime Constantin întreabă dacă s-au efectuat controale privind 

colectarea deșeurilor. Propune curățarea vegetației și a pământului de lângă asfalt, având în 

vedere că vine iarna, și se poate degrada asfaltul.  

 Domnul viceprimar răspunde, nu s-au efectuat controale, s-a efectuat doar cântărirea 

deșeurilor colectate.  

 Domnul consilier Cocuț Daniel, propune aprobarea unei stații de autobuz pentru cetățenii 

care vin de la Roman.  

 Domnul consilier Cherecheș Adrian spune că cei de la Cis Gaz, au distrus asfaltul.  

 Domnul consilier Andrieș Petru întreabă ce demersuri în instanță au fost făcute, referitor 

la speța semnalată de domnul Cherecheș Adrian. 

 Domnul Primar răspunde. A solicitat punctul de vedere al domnului Enciu Adrian, 

consilier juridic, acesta a răspuns că nu sunt motive pentru a promova o acțiune în instanță.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel dorește să îi fie prezentate documentele, procesele verbale 

care spune domnul primar că au fost încheiate cu aceste firme.  

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


