
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 26 mai 2022, in gedinla ordinard a Consiliului Local al comunei Gherdeqti,
judelut Neam1.

in temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l, tit' a, alin. 5, art. 135, art. 155,

alin. 1, lit. b qi lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. l, lit. a din Ordonanla de Urgenti a Guvemului

nr. 5712019 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 225, Primarul a convocat

Consiliului Local al comunei Gherdegti, judelul Neam1, consilierii fiind invitali la gedinli.

La gedinl6 sunt prezenli: domnul Pavel Beregoae, Primarul comunei Gherdeqti, doamna

P[llnceanu Marcela, secretarul general al Comunei Gherlegti, doamna Cocu]i Antoaneta, qeful

Biroului Financiar Contabil, 9i un numdr de l5 consilieri care au fost alegi.

intrucAt la gedin1l participl un numdr de l5 consilieri, gedinla este legal constituittr $i se

pot incepe lucrlrile.
inainte de inceperea lucrarilor, se supune la vot procesul verbal al ge{,in}ei din data de 28

aprilie 2022, fiind aprobat cu l5 voturi "pentru" .

Domnul Primar prezintd domnilor consilieri anunlul prin care doregte suplimentarea

proiectului ordinii de zi, cu doul proiecte de hotirdre, care reprezintd o urgenle:

l.Proiect de hotdrAre privind aprobarea efectudrii unor cheltuieli din bugetul local pentru

anul2022.
Iniliator, Primar Pavel BERE$OAE.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea numarului $i cuantumului burselor gcolare

pentru elevii $colii Gimnaziale, Comuna Gherdegti.

Initiator, Primar Pavel BERE$OAE.

Domnul consilier Andrieg Petru, preqedintele de gedin1tr, prezint6 proiectul ordinii de zi,

conform Dispoziliei nr.225 din 20.05.2022:

LPROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea "Regulamentului privind parcurile, locurile de

joaca, locurile de odihna si terenuri.le de sport aflate pe domeniul public al Comunei Gheraesti".

initiatori: Consilieri - Cherecheq Adrian, Cocut Daniel, Mdrtinaq Liviu, Puqcagu Marius

2.pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizi{iei unui autovehicul tip "autoutilitard"
pentru dotarea Serviciului administrativ, gospodarire comunald qi pazi, din cadrul Prim6riei

Comunei GHERAE$TI.
Initiatori: consilieri - cherecheq Adrian, cocul Daniel, M[rtinaq Liviu, Puqcagu Marius;

Cobzariu Dan - viceprimal
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execulie a bugetului local, Si a

bugetelor instituliilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii, comuna Gherdesti, la

3l martie 2022.
Iniliator: Primar, Pave,l Beregoae.

4.PROIECT DE HOTARARe privind aprobarea devizului general pentru obiectiwl de investilie

"Extindere retea de apd qi canalizare strada Moldovei, sat Gheraegti, judelul NeamJ". Iniliator:

Primar, Pavel Bereqoae.



5.pROIECT DE HOTARARE privind modificarea $i completarea anexei la H.C.L nr.

l4l I 1.02.2022 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor comunitari'
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu

Asociatia Nalional6 a Surzilor din RomAnia - Filiala Surzilor Neam!.

Iniliator: Primar, Pavel Bereqoae.

T.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L nr. 60129.07.2020 privind instituirea

unor facilit6ti fiscale gi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor

bugetare principale restant; la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de cdtre

contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriale a comunei Gherdeqti.

Inifiator: Primar, Pavel Bereqoae.

8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului priviru) finanlarea din fonduri
publice a proiectelor Si programelor sportive.

Iniliator: Primar. Pavel Beregoae.
f. intrebiri qi interpelSri'

Domnul consilier Andrieq Petru, pregedinte de qedinl[, supune Ia vot proiectul ordinei de

zi, impreund cu suplimentarea propuse de domnul Primar. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine

este contra? Cine ie abline? Cu l5 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobatd in unanimitate de

voturi.

l. pROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea "Regulamentului privind parcurile,

locurile de joaca, locurile de odihna si terenurile de sport aflate pe domeniul public al

Comunei Gheraesti".
Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedin1d, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotirAre de la numdrul I al ordinii de zi.

Comisiite de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicd, culturl 9i juridicd'

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Nu sunt atte completdri, domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de Eedintd supune la

vot proiectul de hotlrare. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivi? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hot[rdre a fost aprobat in unanimitate'

2.pROIECT DE HOTARARX privind aprobarea achizi{iei unui autovehicul tip

"autoutilitari" pentru dotarea Serviciului administrativ, gospodarire comunali qi pazi,

din cadrul Primiriei Comunei GHERAE$TI.
Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedin1d, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotirdre de la numdrul 2 al ordinii de zi.

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gherdegti, economicS, culturd 9i juridicl,

au avizat favorabil proiectul de hotlrdre.
Domnul consilier Andrieq Petru doreqte si facd un amendament la acest proiect de

hoterare, respectiv sd se achizilioneze o autoutilitar[ noua, cu minim 5 locuri, la qedinJa

urm[toare se fie prezentate mai multe oferte, astfel incdt consiliul local s5 aprobe.

Doamna Coculi Antoaneta aduce la cunogtinla domnilor consilieri faptul cd, in parcul

auto al primlriei comunei Gherleqti nu mai existe tractoare funclionale 9i prezintl citeva oferte.

Nu mai sunt alte completdri, domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedinla

supune la vot proiectul de hotlrbre. cine este pentru ? - I 5 voturi; cine este impotriva? ; cine se

abiine? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirire a fost aprobat in unanimitate'



3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execu{ie a bugetului local, Ei

a bugetetor instituliilor finantate integral sau parlial din Yenituri proprii, Comuna
Gherleqti, la 3l martie 2022.

Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de qedinfi, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre de la numdrul 3 al ordinei de zi.

Comisiite de specialitate ale Consiliului Local Gherleqti, economicd, culturi qi juridici,
au avizat favorabil proiectul de hotlrdre.

Nu sunt alte discutii, domnul consilier Andrie; Petru, pregedinte de gedinll supune la vot
proiectul de hotlrdre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hoterare a fost aprobat in unanimitate.

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de

investi{ie "Extindere re(ea de api qi canalizare strada Moldovei, sat Gherieqti' jude{ul
Neamf".

Domnul consilier Andrieq Petru, pregedinte de Eedint6, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrAre de la numdrul 4 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economici, culturd gi juridicd,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Domnul consilier Mdrtinag Liviu se inscrie la cuvdnt. Nu este de acord ca aceastd lucrare

sd se execute pdnd la cotlul luncii, este suficient pentru moment, pdni la hala doamnei Tamaq

Silvia, sunt alte prioriteti in satele componente ale comunei, nu mergem in cdmp'
Domnul consilier Ilieqi Aurel spune cI trebuie cel pulin 2 SPAU-ri, qi asta inseamnd

costuri mai mari.
Domnul consilier Iftime Constantin se inscrie la cuvdnt. Disculii pe seama acestei lucrdri

au mai fost, dac6 se realizeazd cu fonduri din bugetul local, nu va vota. Nu vede oportunitatea

investiliei, in forma propus6. Ar fi fost evitate aceste disculii, dacd le era adus la cunoqtinld

proiectul.
Domnul consilier Pugcaqu Marius propune revizuirea proiectului, consultate harta cu

agenlii economici din fostut sector zootehnic, luat in calcul qi faptul ci vor dori sd se branqeze.

Nu mai sunt alte discutii, domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de gedinld supune la

vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? ; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? - - 15

voturi. Cu l5 voturi "impotrivl", proiectul de hotlrAre a fost respins.

S.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea gi completarea anexei la H.C.L
nr. 14111.02.2022 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea ciinilor comunitari.

Domnul consilier Andrieg Petru, preqedinte de gedin{d, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotlrAre de la numdrul 5 al ordinei de zi.

Comisiite de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicd, culturl gi juridic5,

au avizat favorabil proiectul de hotirdre.
Nu sunt alte disculii, domnul consilier Andrieq Petru, pre$edinte de gedin|6 supune la vot

proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivl? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat in unanimitate.

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui protocol de

colaborare cu Asociafia Na(ionati a Surzilor din Rominia - Filiala Surzilor Neamf.
Domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de gedin15, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotdrAre de la numirul 6 al ordinei de zi.



Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, economic5, culturd gi juridici,
au avizat favorabil proiectul de hotdrire.

Nu sunt alte intrebdri, domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de gedintl supune la vot
proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.

T.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L nr,60129,07,2020 privind
instituirea unor facilititi liscale gi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligaJiilor bugetare principale restante la data de 31,03.2020 inclusiv, datorate bugetului
local de citre contribuabilii de pe raza adm inistrativ-teritorialS a comunei Ghertregti.

Domnul consilier Andrieq Petru, pregedinte de gedin{i, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrAre de la numlrul 7 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicd, culturl qi juridicd,
au avizat favorabil proiectul de hotirAre.

Nu sunt alte discutii, domnul consilier Andrieq Petru, pre$edinte de gedinti supune la vot
proiectul de hoterare. Cine este pentru ? 15 voturi; Cine este impotrivi? ; Cine se abline? -
Cu 15 voturi "pentru", proiectul de hot[rire a fost aprobat in unanimitate.

8. PROIECT DE HOTARiRE privind aprobarea Regulamentului priv'ind frnan(area din

fonduri publice a proieclelor Si programelor sportive,
Domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de qedin!6, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotdrdre de la numdrul 8 al ordinei de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economic[, culturd qi juridic5,

au avizat favorabil proiectul de hotdrire.
Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de qedin{5 supune Ia vot proiectul de hot5rAre.

Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotriv[? ; Cine se abline? - Cu l5 voturi "pentru",
proiectul de hot[rAre a fost aprobat in unanimitate.

In continuare, domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de gedint6, propune sI fie
supuse dezbaterii proiectele de hotdrAre care au fEcut obiectul suplimentdrii ordinii de zi:

Proiect de hotlr6re privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din bugetul local
pentru anul 2022.

Domnul consilier Andrieq Petru, preqedinte de qedintn, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economicd, culturd gi juridici,
au avizat favorabil proiectul de hotdrAre.

Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de qedinfi supune la vot proiectul de hotdrAre.

Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivl? ; Cine se abline? - Cu 15 voturi "pentru",
proiectul de hotirire a fost aprobat in unanimitate.

Proiect de hotirire privind aprobarea numirului qi cuantumului burselor gcolare
pentru elevii $colii Gimnaziale, Comuna Gherieqti.

Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedinjd, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotlrAre.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[eqti, economice, culturi qi juridic6,
au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.



Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de Eedintl supune la vot proiectul de hotlrdre.
Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se abline? - Cu 15 voturi "pentru",
proiectul de hotlr6re a fost aprobat in unanimitate.

intreblri Ei interpellri.
Domnul consilier Andrie; Petru, pre$edinte de gedinfd, invitl domnii consilieri sd se

inscrie la cuvAnt.
Domnul consilier lftime Constantin ia cuvAntul. Reabilitarea cabinetului medical este in

continuare o prioritate, avdnd in vedere faptul cd inci nu a venit alt medic de familie. Propune

asigurarea functionalitalii utilit[{ilor, finalizarea igienizlrii, nu gtie de ce se tergiverseazd
lucrurile, au trecut 6 luni.

Domnul Viceprimar rdspunde, siptimdna viitoare se vor finaliza lucrdrile, s-a perfectat

contractul cu E-ON.
Domnul consilier Pulanu Petru intreab5 pe domnul primar dac[ ii poate prezenta situalia

cu terenurile care au fost intabulate, nu au fost identificali proprietarii, qi cine lucreaztr aceste

terenuri, aqa cum a promis la ultima gedint6.

Domnul consilier Iliegi Aurel cunoagte situalia, sunt proprietari de teren care de fapt nu

sunt proprietari, pentru ci nu delin acte de proprietate. Exemplu fiind cazul celor care au teren pe

"Muncel".
Domnul consilier Mdrtinag Liviu, intreabd de ce au fost luate deniveldrile de pe strad[.
Domnul Primar rdspunde, a fost o reclama{ie, a fost nevoit sd dea o declara{ie la polilie,

unii oameni nu inleleg.
Domnul consilier Iftime Constantin propune inlocuirea acestor deniveldri, cu acele dungi

care scutura ma$ina, poate sunt mai ieftine gi nu trebuie sI fie scoase in anotimpul de iamS'

Domnul consilier Pugcaqu Marius, revine la o idee anterioard, privind initiera unui proiect
de hotirdre pentru amplasarea indicatoarelor de circulalie, trecerile pentru pietoni sd fie
prevdzute cu lumind intermitente, sau pe stalp s[ fie un bec, pentru a fi vizibil[ persoana care

vrea se traverseze. iqi exprimd convingerea cd semnul care indicd intrarea in comund amplasat la

"Caldararu" aratd jalnic.
Domnul consilier Calalanu Adrian propune sd fie ingrdditl suprafata parcului de pe

strada Cobzaru.
Nu se mai inscrie nimeni la cuv6nt, qi domnul consilier Andrieg Petru, preqedinte de

gedin1tr. declartr inchise lucririle Eedinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

ANDRIE$ PETRU

Secretar general,
Pdldnceanu Marcela


