
ROMANIA
JUDEJ'UL NEAMT

coNSrLtuL r.ocAr_ AL cOMUNUI CHERAESTT

PROCES VERBAL

incheiat astizi l5 septembrie 2022, in gedinta extraordinard de indatd a Consiliului Local
al comunei Gherdeqti, judelul Neam1.

ln temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l, lit. a, alin. 5, art. 135, art. 155,
alin. l, lit. b qi lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. l, lit. a din Ordonanla de Urgen[6 a Guvernului
nr. 5712019 privind codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 350, primarul a convocat
Consiliului Local al comunei Gherdeqti, judelul Neamt, consilierii fiind invitali la gedinld.

La gedinlI sunt prezenli: doamna Pdldnceanu Marcela, secretarul general al Comunei
Gherleqti, doamna Coculi Antoaneta, geful Biroului Financiar Contabil, qi un num6r de l4
consilieri care au fost alegi. Lipsegte nemotivat domnul consilier puqcagu Marius.

Intrucat la gedinfi participn un num[r de l4 consilieri, qedinla este legal constituit6 $i se
pot incepe lucr[rile.

Domnul consilier Bdrgioanu Cristian. preqedintele de gedinlI, prezintd ordinea de zi,
conform Dispozi{iei nr. 350 din 14.09.2022:

I.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentan[ilor Consiliului Local al
Comunei Gherdegti, in Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale, comuna Cherde;ti,
pentru anul yolar 2022 - 2023.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL pentru

obiectivul de investilie "Stalie microbuz gcoal6, Aleea $colii din sat Gherdeqti, comuna
Gherieqti, judeJul Neam|".

lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
3. PROIECT DE HOTARiRE privind aprobarea Notei conceptuale qi Temei de

proiectare pentru obiectivul de investilie "Extindere relea de iluminat public pe strdzile :

Familiei, Aleea Stadionului qi Biruinla din sat Gherle$ti, $i zona platou Ctrmin Cultural din
satul Gherlegtii Noi, comuna Gher[eqti, jude{ul Neam{".
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

4. PROIECT DE IIOTARARE privind aprobarea realizirii investiliei gi a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investilie 

*RllABlt.lIARtl 
DISPDNSAR UMAN" .

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

5. Intrebiri qi interpeliri.

Domnul consilier Bdrg[oanu Cristian, pregedinte de gedin16, supune Ia vot proiectul
ordinii de zi. Cine este pentru ? - 8 voturi; Cine este impotrivd ? - 6 voturi (domnii consilieri
Cherecheg Adrian, Cocut Daniel, Iftime Constantin, Ilieqi Aurel, Mdrtinag Liviu gi Pulanu Petru)
Cine se abline? Cu 8 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.



I.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentanJilor Consiliului
Local al comunei Gherieqti, in consiliul de Administra(ie al $colii Gimnaziale, comuna
GherleEti, pentru anul Ecolar 2022 - 2023.

Domnul consilier B6rgroanu cristian, pregedinte de $edinta, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de Ia numdrul I al ordinii de zi.

. comisiile de specialitate ale consiliului Local Gherdeqti, nr. I gi 3, au avizat favorabil
proiectul de hotdrdre.

Domnul consilier Bdrgdoanu Cristian, pregedinte de qedinlE, solicit6 propuneri.
Domnul consilier Andrieq Petru se inscrie la cuv6nt. in urma disculiiloi avute cu doamna

director, dumneaei a apreciat activitatea domnilor consilieri Cherecheg Adrian gi pal Sebastian.
De asemeni, in urma disculiilor qi cu domnii consilieri, acegtia au confirmat cd doresc in

continuare si rlmdni, drept urmare propune ca in anul gcolar 2o2z - 2023, consiliul local al
comunei Gher[egti se fie reprezentat in Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale, Comuna
Gherdeqti tot de domnii consilieri Cherecheg Adrian gi pal Sebastian.

Nu mai sunt alte propuneri. domnul consilier Bdrgioanu cristian, preqedinte de qedin![
supune la vot proiectul de hotdr6re, cu menfiunea cd domnii consilieri propugi gi doamna director
trebuie sd se ablini de la vot. cine este pentru ? - 5 voturi; cine este impotrivd? ; Cine se
abline?.- 3 voturi. Cu 5 voturi "pentru", proiectul de hotdr6re a lbst aprobat.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL pentru
obiectivul de investilie "Sta{ie microbuz qcoali, Aleea gcolii din sat Gheriegti, cornrna
Gherleqti, jude{ul Neam(".

Domnul consilier BArg[oanu Cristian, preqedinte de gedinli,
Consiliului Local proiectul de hotdrare de la numdrul 2 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, nr. I gi 3,
proiectul de hotlrdre.

Nu sunt alte discuJii, domnul consilier Bdrgioanu Cristian, pregedinte de qedin{6 supune
la vot proiectul de hotarare. cine este pentru ? - 8 voturi; cine este impotrivd? ; cine se abline?
Cu 8 voturi "pentru", proiectul de ho^tirAre a fost aprobat in unanimitate.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale gi a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investilie "Extindere retea de iluminat public pe strtrzile:
Familiei, Aleea stadionului pi Biruinfa din sat Ghertreqti, qi zona platou clmin Cultural
din satul GherleEtii Noi, comuna Gherlegti, jude{ul Neaml',.

supune dezbaterii

au avizal favorabil

supune dezbaterii

au avizat favorabil

Domnul consilier B6rgdoanu Cristian, preqedinte de qedinld.
Consiliului Local proiectul de hotirdre de Ia numdrul 3 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, nr. I gi 3,
proiectul de hotdrdre.

Domnul consilier Andrieg Perru propune pentru platoul din Ghernegtii Noi, stdlpii din
beton si fie inlocuili cu alt tip, cei din beton i se par foarte mari.

Nu mai sunt alte disculii, domnul consilier Bdrgloanu Cristian, pregedinte de gedinli
supune la vot proiectul de hotdrAre, cu amendamentul licut de domnul consilier Andrieg Petru.
Cine este pentru ? - 8 voturi; Cine este impotrivi?;Cine se abline? Cu 8 voturi ,,pentru,,,

proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.



4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realiztrrii investifiei Ei a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie "REABILITARE
DISPENSAR UMAN".

Domnul consilier BArgioanu Cristian, preqedinte de Eedinl[, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numdrul 4 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher6egti, nr. I gi 3, au avizat nefavorabil
proiectul de hotdrire.

Domnul consilier Andrieg Petru se inscrie la cuvdnt. incd de la inceput, a avut un punct
de vedere qi a inclinat spre executarea unor reparalii la clldirea Dispensarului Uman, respectiv
schimbarea acoperiqului, anvelopat. Suma propusi pentru aprobare la acest proiect de hot[rAre i
se pare foarte mare raportate la bugetul local.

Nu mai sunt alte disculii, domnul consilier BArg[oanu Cristian, pregedinte de gedin]i
supune la vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ?; Cine este impotriv6? - 8 voturi. Cine se
abline? Cu 8 voturi " impotriv5", proiectul de hot[rdre a lost respins.

5. Intrebiri qi interpeltrri,
Domnul consilier Igtoc Maricel se inscrie la cuvAnt, intreab6 dacd sunt

autoutilitarA.
Doamna Cocuti Antoaneta rlspunde, este oferta de 60.000 euro, dureazl 6

ofe(e pentru

lun i ach iziIia
pentru cd nu este cu livrare imediatd.

Domnul consilier Cherecheq Adrian, semnaleazi din nou problema trecerilor de pietoni in
satele Gherdeqtii Noi gi Te{cani, avdnd in vedere incidentul din slptlmdna care a trecut.

Domnul consilier Mdrtinag Liviu semnaleazd problema traficului de pe strada Biruinla
din satul Gherdeqti. Se circuli haotic, trebuie sesizatd Poli{ia.

Domnul consilier GalaJanu Adrian susline cele afirmate de domnul consilier Andrieq
Petru legat de cl5direa dispensarului. Suma este foarte mare, se poate face o clddire noud cu
ace$ti bani. Propune ca la gedinla viitoare sI le fie prezentat un alt deviz.

Domnul Primar se inscrie la cuvint. in primul mandat, doamnele doctor nu au solicitat
consolidarea cl[dirii. Domnul proiectant a propus mansardarea, $i este adevarat cA mai sunt
necesare spa{ii in comuna, pentru diferite activitAli. Consider6 ca Ei cauze pentru majorarea
valorii investi{iei, prelurile la materiale care au crescut. tragedia de la Lufca. Susfine cd este
deschis colabordrii gi doregte sd fie licut un tionr comun pentru rezolvarea problemelor.

Domnul consilier lliepi Aurel se inscrie la cuvint. Nu a fost de acord cu mansardarea
clidirii, expenul comunei este primarul, pentru ca $tim ce ne dorim sf, realizdm, nu proiectantul.

Domnul consilier Igtoc Maricel. Iegat de dispensar, susline cd schimbarea acoperigului
este una din condilii. Expertul a propus consolidarea clidirii, motivat de faptul ce nu sunt
stalpi$ori, funda{ia este suprad imensionatS, ceea ce a dus la cregterea timpului de realizare.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, gi domnul consilier BArgdoanu Cristian, preqedinte de
qedinll, declarE inchise lucrdrile gedinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

BARGAOANU CRISTIAN
Secretar general,

Pildnceanu Marcela


