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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 19 aprilie2021, în şedinţaordinară a Consiliului Local al comunei 

Gherăeşti, judeţulNeamţ. 

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. 84, Primarul a convocat Consiliului 

Local al comunei Gherăeşti, judeţulNeamţ, 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.Domnul consilier Iștoc 

Maricela avut o problemă personală și a trebuit să plece înainte de a fi supus la vot punctul 1 al 

ordinei de zi. 

 Domnul Primar propune completarea ordinei de zi PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind alegerea președintelui de ședință.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius,președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr.84din 13.04.2021:  
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privindaprobareabugetului local  pe anul 2021.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privindindexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii aderării comunei GHERĂEȘTI, 

județul NEAMȚ, la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași Sud – Vest, pentru 

perioada  2021 – 2027.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privindanalizastadiului de înscriere a 

datelorînregistrulagricolpentrutrimestrul I 2021  

șistabilireamăsurilorpentrueficientizareaacesteiactivități.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

           5.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 privindaprobareabugetului local  pe anul 2021.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 Pușcașu Marius, spune că, deși au fost discuții în ședința pe comisii, o 

rogă pe doamna Cocuți Antoaneta, șef Birou Financiar Contabil să prezinte din nou acest proiect 

de hotărâre.  

Doamna Cocuți Antoaneta prezintă raportul de specialitate, sinteza elaborării bugetului 

local pe capitole de cheltuieli. 

Domnul consilier Puşcaşu Marius propune ca suma prevăzută pentru Căminul Cultural 

din Gherăeştii Noi sî fie alocată pentru alte urgenţe. 

Doamna Cocuţi Antoaneta răspunde, nu se poate, legea finanţelor publice prevede faptul 

că lucrfările în continuare trebuiesc finanţate, se va organiza licitaţia pentru dotări, banii se vor 

recupera de la AFIR, şi atunci domnii consilieri vor hotărâ destinaţia lor.  

Domnul consilier Ilieşi Aurel întreabă ce se întâmplă cu Dispensarul Medical.  

 Domnul consilier Puşcaşu Marius propune acordarea unei subvenţii pentru medicul de 

familie care va veni, să poată plăti chirie pentru alt spaţiu, până când vor fi finalizate lucrările şi 

va deveni funcţional spaţiul în care a funcţionat Cabinetul doamnei doctor Ilieş Olimpia + Ana.  

Domnul consilier Mărtinaş Liviu propune găsirea unei soluţii pentru ca soţul doamnei 

doctor Voinea să primească o parte din banii investiţi în cabinet, având în vedere şi faptul că 

doamna doctor Cristea nu doreşte să preia acest spaţiu.  

Domnul consilier Puşcaşu Marius citeşte cererile formulate de doamna doctor Cristea, 

prin care solicită punerea la dispoziţie a Cabinetului cu toate dotările, şi acordul pentru 

deschiderea unui centru de permanenţă. 

Domnul consilier Ilieşi Aurel propune repararea trotuarelor de la Dispensar, precum şi 

aleea.  

Domnul consilier Iştoc Maricel propune ca pe străzile pe care se circulă cu viteză să fie 

instalate limitatoare de viteză sau indicatoare.  

Domnul consilier Mărtinaş Liviu spune că este necesar, la intrarea în comună, amplasarea 

unui panou cu supravegherea video.  

Domnul consilier Puşcaşu Marius spune că suntem obligaţi să asigurăm circulaţia pe 

drumurile publice.  

Domnul Primar spune că se va efectua inventarierea indicatoarelor de circulaţie. 

În continuare, la capitolul Cultură, se prezintă repartizarea sumei propusă pentru 

susţinerea cultelor, respectiv 50 mii pentru Parohia Romano Catolică din Gherăeşti, şi câte 10 

mii pentru celelalte 4 Parohii.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina propune premierea copiilor, pentru a fi motivaţi şi 

stimulaţi. 

 Domnul consilier Ilieşi Aurel este nemulţumit de redactarea listei de investiţii.  

 Domnul consilier Puţanu Petru întreabă de execuţia şanţurilor de pe strada Cobzaru. 

Doamna Cocuţi răspunde, pentru a nu mai fi suspiciuni, să fie contactat alt proiectant, iar banii să 

fie lăsaţi pentru întocmirea documentaţiei. 

 Domnul consilier Puşcaşu Marius propune completarea proiectul de hotărâre cu un 

articol, în sensul că, nu se va efectua nicio cheltuială din bugetul local fără aprobarea Consiliului 

local.  

Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

 



2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privindindexarea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2022.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii aderării comunei 

GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ, la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași Sud – 

Vest, pentru perioada  2021 – 2027.. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privindanalizastadiului de înscriere a 

datelorînregistrulagricolpentrutrimestrul I 2021  

șistabilireamăsurilorpentrueficientizareaacesteiactivități.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 Pușcașu Marius, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință, invită domnii consilieri să facă 

propuneri. 

Domnul consilier Puţanu Petru propune pe domnul consilier Pal Sebastian . 

Nu mai sunt alte propuneri,  domnul consilier Pușcașu Marius, 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.  Întrebări și interpelări. 

Domnul consilier Pușcașu Marius, întreabă ce s’a rezolvat în legătură cu contractul 

pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare, îşi exprimă disponibilitatea în continuare pentru a 

participa la realizarea documentaţiei. Propune ca domnii consilieri să spună cum doresc să 

primescă materialele pentru şedinţă, pe suport de hârtie sau electronic. 

De asemenea, propune demolarea clădirii de la poarta Primăriei, şi schimbarea 

programului conducătorilor autospecialei PSI.  



Domnul consilier Puţanu Petru propune accesarea de fonduri pentru şanţurile de pe strada 

Cobzaru, şi să fie stabilită o zi, pentru ca domnii consilieri să participe la curăţenie în luncă. 

Primăria să pună la dispoziţie saci şi mănuşi. Au hotărât ca această acţiune să fie pe data de 24 

aprilie 2021.  

 

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


