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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 25 iunie 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. 65, 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. La ședință participă doamna Gherghel Maria și domnul Gherghel 

Adrian, ambii cu domiciliul în comuna Gherăești, precum și invitați din partea ECONEAMȚ, si 

a firmei care a realizat Strategia de Dezvoltare.  

   

 Înainte de începerea lucrărilor ședinței, doamna Gherghel Maria și domnul Gherghel 

Adrian aduc în atenția domnilor consilieri problema cu șanțul de pe strada Cobzaru, urmare a 

inundațiilor din ultima săptămână, și solicită autorităților să se pronunțe când vor începe 

lucrările, având în vedere pericolul existent.  

 

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

pot începe lucrările.   

 Domnul consilier Ilieși Aurel propune completarea ordinei de zi cu PROIECTUL 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, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 130 din 18.06.2021: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 

2021 – 2027, comuna GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ.  

 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 alocarea unor fonduri  pentru susținerea  activității 

sportive, Asociației Sportive Școlare ”CUTEZĂTORII” , din comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 



4.PROIECT DE HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului 

public al comunei Gherăeşti, în vederea realizării investiției ”Extindere rețea de apă și canalizare 

pe Aleea Stadionului, strada Familiei, Aleea Eroilor, strada Bujorului și Aleea Teilor, în satul 

Gherăești, comuna Gherăești,  judeţul Neamţ”.  

   Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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". 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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.  

  Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea încetării contractelor de concesiune nr. 

1947/20.05.2009 și nr. 4213/27.08.2004.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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. –  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

           9.  Întrebări și interpelări. 

  Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință, supune la vot proiectul ordinei de 

zi, împreună cu suplimentare propusă de domnul consilier Ilieși Aurel.  

 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. 

   

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe 

perioada 2021 – 2027, comuna GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ.  

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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 Pal Sebastian, dă cuvântul domnului Alin Juverdeanu, pentru a 

prezenta strategia de dezvoltare. Importanță realizării Strategiei de dezvoltare o reprezintă faptul 

că nu pot fi implementate proiecte din fonduri europene, fără existența acesteia. Manifestă 

deschidere pentru modificarea, sau adăugarea unor elemente.  

Domnul consilier Iftime Constantin se înscrie la cuvânt, și adresează domnului consilier 

Pușcașu Marius întrebarea de ce nu s-a mai implicat în realizarea Strategiei de dezvoltare, așa 

cum au stabilit împreună cu toți consilierii. Nu au primit sprijin, nu le-au fost furnizate datele 

solicitate? 

Domnul consilier Pușcașu Marius răspunde, la întâlnirea stabilită, nu au venit toți 

consilierii, nu au vrut să se mai implice, au dat înapoi. Nici domnul Primar nu a venit, și nu a dat 

sprijin. Își exprimă în continuare disponibilitatea de a realiza această strategie cu sprijinul celor 

din Primărie. 

Domnul consilier Ilieși Aurel consideră că ar fi trebuit ca ședința să fie amânată, având în 

vedere faptul că domnul Primar nu a putut fi prezent.  

Domnul consilier Iftime Constantin întreabă unde este domnul Primar. 



Domnul consilier Andrieș Petru răspunde, este la o întâlnire, convocată de domnul 

premier, consideră această deplasare în interesul comunității. 

Domnul consilier Iștoc Maricel îl întreabă pe domnul consilier Pușcașu Marius dacă are 

cunoștință de o primărie care a realizat singură Strategia de Dezvoltare. 

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

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

3 voturi ; Cine se abţine ? – 4 voturi.     Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

  

 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 Pal Sebastian, 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, consideră că nu s-a dat dovada de echipă, unii 

consilieri au jurat degeaba, din anumite motive personale, nu mai poate rămâne la ședință, 

trebuie să plece.  

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 tarofe 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 

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

 

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea valorificării masei lemnoase 

rezultată din toaletarea sau defrișarea copacilor situați pe domeniul public al  Comunei 

Gherăești, județul Neamț.  

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. 



Domnul consilier Pușcașu Marius propune ca și amendament, eliminarea sumei de 50 de 

lei, lemnele să fie distribuite pe familiilor defavorizate, în urma întocmirii anchetei sociale și a 

aprobării consiliului local. În cuprinsul textului hotărârii de consiliu nu se va mai regăsi termenul 

”valorificare”.  

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

 

 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 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. 

Domnul consilier Pușcașu Marius, propune ca și amendament, completarea articolului 1, 

și cu ”demolarea” grupului social, pentru a câștiga timp.  

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

 

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și modificarea 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gherăești, județul 

Neamț. Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae – retras de pe ordinea de zi.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă pe domnul primar de ce a retras acest punct de 

pe ordinea de zi. De ce acum are nevoie de 2 consilieri personali, din care unul cu studii medii, 

iar în campania electorală a afirmat faptul că are experiență.  

 Domnul primar răspunde, consideră că mai trebuie să analizeze. A dorit să facă ce este 

mai bun pentru comunitate, să îl angajeze pe domnul Andrieș Petru, având în vedere experiența 

din mandatul de viceprimar, este la curent cu toate problemele. Legat și de comuna Cordun, 

domnul primar are 2 consilieri personali angajați la cabinetul dumnealui.  

 Domnul consilier Puțanu Petru spune de ce domnul primar nu s-a gândit și la domnul 

viceprimar, să propună angajarea unui consilier personal.  

 

           6.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință, propune discuții pe marginenea 

temelor transmise. 

 Doamna contabil prezintă un raport privind activitatea desfășurată cu utilajele primăriei, 

de reținut faptul că, s-a cheltuit mai mult decât veniturile realizate din prestări servicii.  

 Domnul consilier Puțanu Petru informează colegii despre demisia domnului Dumea 

Daniel, șoferul microbuzului școlar. 

 Domnul consilier Iftime Constantin propune urgentarea cadastrării pășunilor din 

domeniul public.  

 Domnul consilier Andrieș Petru propune pentru întocmirea cadastrului general, finanțarea 

de la bugetul local.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu, amintește despre construirea unei toalete publice. 



 Domnul consilier Cocuț Daniel, cere informații despre realizarea Stategiei de dezvoltare. 

Domnul consilier Pușcașu Marius, întreabă cum se va face plata, deoarece nu s-a supus aprobării 

consiliului local. Propune implicare din partea consiliului local, în vederea realizării Stategiei de 

dezvoltare.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință, supune atenției Consiliului 

Local  cererile pentru concesionarea terenului unde a funcționat Bazarul din localitatea Tețcani, 

(domnul Bereșoae Vasile și domnul Suciu Alois) și pentru închirierea Scolii din Tețcani (domnul 

Cobzaru Claudiu).  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


