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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 30 iulie 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. 155, 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 domnul Bogdan Gavrilescu din partea 

ECONEAMȚ, si domnul Ionel CIOCAN, director SC ROSSAL.     

  

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

pot începe lucrările.     

  

 Domnul consilier Pal Sebastian, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 155 din 23.07.2021: 

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

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

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 
 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru însușirea raportului privind activitatea asistenților 

personali în  semestrul I anul 2021.  
 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 3. 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 II al anului 2021.  
 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae.  
 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință.  

   Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 5.  Analiza ACTIVITĂȚII S.V.S.U – COMUNA GHERĂEȘTI, semestrul I 2021.  

 

           6.  Întrebări și interpelări. 

 

  Domnul consilier Pal Sebastian, 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.   

 



 1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru trimestrul II 2021  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activități.  

 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 Pușcașu Marius, propune efectuarea mai riguroasă a studiului în teren, 

nu știe cine a furnizat informațiile pentru realizarea strategiei de dezvoltare, și dă exemplu 

numărul iepurilor la nivelul comunei noastre.  

Domnul consilier Iștoc Maricel propune actualizarea evidențelor de la registrul agricol și 

impozite și taxe, cu numerele cadastrale atribuite terenurilor, urmare a finalizării cadastrării unor 

sectoare de teren. 

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

să fie dat cuvântul celor 2 invitați, pentru a răspunde întrebărilor adresate.  

Urmare a discuțiilor purtate, s-au stabilit următoarele: 

- Delegarea unui reprezentant din partea primăriei, care să răspundă de calitatea 

colectării, respectiv să fie verificată sortarea deșeurilor; 

- ECONEAMȚ și SC ROSSAL S.A, vor pune la dispoziția populației materiale 

informative și educative pe suport de hârtie și electronic; 

- S.C. ROSSAL S.A va asigura colectarea deșeurilor – respectiv doar sticlă, o data pe 

lună. 

Ca și concluzie a celor discutate, toată lumea este deschisă dialogului, și se dorește 

găsirea unor soluții favorabile pe termen lung.  

  

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru însușirea raportului privind activitatea 

asistenților personali în  semestrul I anul 2021.  
 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. 

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

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

abţine? – 6 voturi.     Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

 3. 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 II al anului 2021.  

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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 Iștoc Maricel propune denumirea capitolelor din cadrul bugetului. 

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă unde sunt postate aceste date financiare, 

pentru a putea fi urmărite de cei interesați.  

Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, 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 alegerea președintelui de ședință.  

 Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  invită domnii consilieri să facă 

propuneri.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius, propune pe domnul consilier Iștoc Maricel.   

Nemaifiind alte propuneri, domnul consilier Pal Sebastian, 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.  Analiza ACTIVITĂȚII S.V.S.U – COMUNA GHERĂEȘTI, semestrul I 2021.  

 Domnii consilieri au primit materialele privind acest punct de pe ordinea de zi, și nu au 

fost întrebări.  

  

           6.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință, propune domnilor consilieri să se 

înscrie la cuvânt.  

 Domnul consilier Iftime Constantin spune că, din discuțiile anterioare cu domnul director 

de la S.C ROSSAL, a înțeles că domnul Lungu Jenică este desemnat din partea UAT Comuna 

Gherăești, responsabil cu managementul deșeurilor. Înțelege faptul că domnul Lungu Jenică are 

și alte atribuții, dar propune ca, periodic, aleator, să meargă în fața mașinii care colectează 

gunoiul și să supravegheze această activitate.  

 Domnul consilier Puțanu Petru, solicită la următoarea ședință, rectificarea bugetului, cu 

sumele necesare suplimentării burselor școlare.  

  Domnul consilier Pușcașu Marius, propune organizarea unei întâlniri înainte de 

rectificarea bugetului, pentru a identifica și alte situații care presupun rectificarea.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu, amintește problema străzii Biruința, asfaltul e distrus, 

se circulă cu viteză mare.   

 

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Pal Sebastian, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

PAL SEBASTIAN 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


