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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 28 mai 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. 114, 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 motivat domnul 

consilier Pal Sebastian, fiind internat în spital.  

 Înainte de începerea lucrărilor ședinței, domnul Primar propune să fie ales președintele de 

ședință, dat fiind lipsa domnului consilier Pal Sebastian.  

 Domnul consilier Iftime Constantin, propune pe domnul consilier Cobzariu Dan. 

   Domnul consilier Cobzariu Dan, propune pe domnul consilier Andrieș Petru. 

 Se supune la vor propunerea a doua, domnul consilier Andrieș Petru este ales, în 

unanimitate,  președinte de ședință.  

Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință, citește și supune la vot procesul 

verbal al ședinței ordinare din 19 aprilie 2021. Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este 

împotrivă? ; Cine se abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, procesul verbal a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 

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

pot începe lucrările.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, solicită completarea ordinei de zi cu PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE privind  aprobarea racordării la gaz metan a Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești 

și a Grădiniței,  din satul Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț.   

 Domnul Viceprimar solicită completarea ordinei de zi cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 114 din 21.05.2021: 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului 

Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL 

nr. 1 din 19.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, 

județul Neamț.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 



3. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumului burselor şcolare 

pentru elevii Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești, aferente semestrului II al anului şcolar 2020-

2021.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

4.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 I al anului 2021.  

   Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

5.PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurile în 

care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice,  

persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în 

folosul comunității.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Gherăești nr. 24 din 26 martie 2021 privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Comunei Gherăești a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării, 

demolării și valorificării acestora în condițiile legii .  

  Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea propunerilor de acordare a ajutorului ce constă 

în masă lemnoasă rezultată  din toaletarea sau defrișarea plopilor situați pe domeniul public al 

comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului de parteneriat și a anexelor 

acestuia, în vederea marcării traseului de pelerinaj CAMINO DE ROMÂNIA, pe raza Comunei 

Gherăești, județul Neamț.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea tăierii arborilor situați pe domeniul public al 

 Comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Iniţiator: Consilier, ing. Marius Pușcașu. 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea realizării obiectivului de investiții 

”AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”. 

 Inițiator: Consilier, Sebastian Pal. 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea realizării obiectivului de investiții 

”Reabilitare strada BIRUINȚA”, din satul Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț. 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice aferente 

obiectivului de investitie Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada Cobzaru intre strada 

Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt.  

  Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae   

           13.  Întrebări și interpelări. 

 

  Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință, supune la vot proiectul ordinei de 

zi, împreună cu cele două completări.   

 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 revizuirea Actului Constitutiv și Statutului 

Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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  privind acordarea unui mandat special și pentru 

modificarea HCL nr. 1 din 19.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului 

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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 Iftime Constantin propune achitarea taxei pentru salubrizare, pe 

persoană, să adoptăm o hotărâre în acest sens, sumele plătite sunt foarte mari. Întreabă cum s-a 

semnat contractul, pentru stabilirea taxelor și tarifelor? Consideră că ar trebui să plătim pentru 

populația existentă acum. De asemeni, ADI ECONEAMȚ, ar trebui să ne apere.  

Doamna contabil răspunde, contractul nu s-a semnat, se modifică prin acte adiționale. 

Consiliul Local să propună altă variantă de colectare.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, propune să existe contract pentru gunoiul rezidual, iar 

de reciclabil să ne ocupăm noi.  

Domnul Primar informează domnii consilieri despre solicitarea scrisă,  venită din partea 

ADI ECONEAMȚ, pentru majorarea tarifelor, dar care va fi pe ordinea de zi a ședinței din luna 

iunie 2021.  

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă pe domnul Primar de ce nu achiziționează o 

mașină cu cântar, cei de la Rossal.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 12 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? – 2 voturi.    Cu 12 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

  

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumului 

burselor şcolare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești, aferente semestrului II 

al anului şcolar 2020-2021.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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 Andrieș Petru, 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 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 

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

Gherăești,  pentru trimestrul I al anului 2021.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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 Andrieș Petru, 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 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea 

domeniilor serviciilor publice și locurile în care vor fi prestate activități în folosul 

comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii 

pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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 Iștoc Maricel întreabă dacă se poate completa lista cu activitățile, cu 

domeniul construcții.  

Domnul Viceprimar spune că l-a întrebat pe domnul jurist, și nu  este legal.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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 pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Gherăești nr. 24 din 26 martie 2021 privind  trecerea din domeniul public în 

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

funcțiune, casării, demolării și valorificării acestora în condițiile legii .  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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 propune izolarea clădirii, temporar, cu plasă. 

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 11 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? – 3 voturi.   Cu 11 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat 

 

 

 

 



 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea propunerilor de acordare a 

ajutorului ce constă în masă lemnoasă rezultată  din toaletarea sau defrișarea plopilor 

situați pe domeniul public al comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

Domnul consilier Pușcașu Marius mulțumește pentru implicare, domnului Diaconu 

George -Cosmin, inspectorul cu atribuții de asistență socială, din cadrul Primăriei.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

 

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului de parteneriat și a 

anexelor acestuia, în vederea marcării traseului de pelerinaj CAMINO DE ROMÂNIA, pe 

raza Comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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 Pușcașu Marius propune să profităm de acest eveniment, și să 

promovăm comuna, prin organizarea unor manifestări.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

 

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea tăierii arborilor situați pe 

domeniul public al  Comunei Gherăești, județul Neamț.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 9 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 maniera în care a inițiat acest proiect de 

hotărâre, acordă libertatea de a jongla cu numărul de arbori propuși pentru a fi tăiați. Inițial 

propune să fie tăiați pe strada Vasile Alecsandri, de la magazin Râtan Gheorghe până la Biserica 

Catolică. Trebuie avută în vedere și procedura Ocolului Silvic, care implică timp. Susține 

completarea proiectului de hotărâre, cu un articol, prin care să fie menționată plantarea de arbori 

și arbuști ornamentali, începând de la toamnă, în locul pomilor tăiați.  

Domnul consilier Cherecheș Adrian nu susține tăierea teilor de la Aleea Teilor.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina, nu este de acord cu acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Puțanu Petru propune ca plopii de pe Aleea Teilor să fie scoși, și 

plantati tei.  

Domnul consilier Iftime propune tăierea doar a arborilor care încurcă. Se propun: 1  pom 

situat la domnul Țocu, 2 la Primărie, 1 la domnul Ilie Cojocaru, 3 la doamna Tina – florărie, și 

dacă se mai identifică pomni uscați.  



Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse.   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. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea realizării obiectivului de 

investiții ”AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL 

NEAMȚ”. 

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

Doamna contabil spune că la ședința viitoare, vor fi supuse dezbaterii și aprobării Nota 

conceptuală și Tema de proiectare.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

 

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea realizării obiectivului de 

investiții ”Reabilitare strada BIRUINȚA”, din satul Gherăești, comuna Gherăești, județul 

Neamț. 

 Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 11 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 amintește domnului Primar de hotărârea adoptată pe data 

de 28.08.2019, pentru modernizare Aleea Stadionului.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

 

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico - 

economice aferente obiectivului de investitie Proiectare si Construire Santuri betonate pe 

strada Cobzaru intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna 

Gheraesti, judetul Neamt.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, 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, cu modificările propuse.  

Domnul consilier Pușcașu Marius propune ca șanțurile existente să fie scoase din proiect,  

devizul să fie aprobat așa, în forma primită, și să fie schimbată tema de proiectare ulterior,  în 

timpul execuției.  

Domnul consilier Andrieș Petru este de acord, dacă vor fi cheltuiți bani mai puțini.  

Domnul Primar spune că șanțurile existente asigură un debit mai mare, decât cele 

prevăzute în proiect.  



Doamna Cocuți Antoaneta, spune că nu se poate aproba așa,  devizul trebuie refăcut, cu 

modificările care vor fi propuse, apoi se supune din nou aprobării Consiliului Local.  

Domnul consilier Cocuț Daniel, propune execuția în regie proprie, având în vedere faptul 

că s-au scumpit materialele de construcții, și întocmirea unui alt deviz, care să nu includă 

cheltuieli cu manopera.  

Domnul consilier Galațanu Adrian, propune ca oamenii să fie înștiințați prin adresă 

scrisă, și periodic un angajat al Primăriei să verifice circuitul apei.   

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă când va începe execuția acestei lucrări. Doamna 

contabil răspunde, trebuie obținută autorizația de construire și avizele necesare.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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, cu 

modificările propuse în timpul dezbaterilor.  

 

 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea racordării la gaz metan a Școlii 

Gimnaziale, Comuna Gherăești și a Grădiniței,  din satul Gherăești, comuna Gherăești, 

județul Neamț.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 13 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, inițiatorul proiectului de hotărâre, este de acord că trebuie 

să valorificăm toate posibilitățile, și urgentată această investiție.  

Domnul consilier Puțanu Petru susține necesitatea realizării acestei lucrări.  

Doamna Cocuți Antoaneta,  spune că următoarea fază este contactarea unui proiectant, 

pentru întocmirea proiectului tehnic, în interiorul școlii beneficiarul trebuie să-l întocmească.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

  

 14. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul 

local.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 13 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul Cobzariu Dan, Viceprimar, informează domnii consilieri că locul de unde s-a 

luat pământul pentru amenajare, va fi acoperit, să nu fie transformat în groapă de gunoi.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Andrieș Petru, 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. 

 

 

 

 

  



 15. Întrebări și interpelări.  

 Domnul consilier Andrieș Petru, președinte de ședință, invită domnii consilieri să se 

înscrie la cuvânt.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune actualizarea Registrului spațiilor verzi.  

 Domnul consilier Puțanu Petru menționează faptul că, trebuie luate măsuri cu intersecția 

de la Brutărie, pentru reducerea vitezei, cei care sunt din alte localități ignoră sau nu văd semnul 

de circulație.  

 Domnul consilier Cherecheș Adrian, propune amplasarea unei oglinzi  la brutărie, și pe 

strada Ștefan Cel Mare, limitatoare de viteză.  

 Domnul Primar mulțumește domnilor consilieri pentru maniera în care s-a desfășurat 

ședința de consiliu.    

 

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Andrieș Petru, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

ANDRIEȘ PETRU 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


