
ROMAN IA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28 februarie 2022, in gedinla ordinar[ a Consiliului Local a[ comunei

Gherdegti, judelul Neam1.
in temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l, lit. a, alin.5, art. 135, art. 155,

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

nr. 5712019 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 82, Primarul a convocat Consiliului
Local al comunei Gherdegti, jude[ul Neaml, consilierii fiind invitali la gedin1d.

La 9edin16 sunt prezenli: domnul Pavel Bereqoae, Primarul comunei Gherdeqti, doamna

Pdl[nceanu Marcela, secretarul general al Comunei Gheriegti, doamna Coculi Antoaneta, geful

Biroului Financiar Contabil, qi un numir de l5 consilieri care au fost alegi.

intrucdt la gedin!6 participl un numer de 15 consilieri, gedinla este legal constituite $i se

pot incepe lucrdrile.
inainte de inceperea lucririlor, se supune la vot procesul verbal al Eedinlei din data de I I

lebruarie 2022, fiind aprobat in unanimitate.
Domnul consilier Cocul Daniel, preqedintele de 9edin15, prezintd ordinea de zi, conform

Dispoziliei nr. 82 din 22.02.2022:
I.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

Gherdeqti Ei a supleantului, membri in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul

concursului pentru ocuparea funcliei vacantd de director, $coala Gimnaziall, Comuna

GHERAE$Tr.
Iniliator: Primar, Pavel 

-Beregoae.
2.PROIECT DE HOTARARE privind nominalizarea reprezentanlilor Consiliului Local al

comunei Gherdegtii in comisia pentru evaluarea performanlelor profesionale individuale ale

Secretarului general al Comunei Gheriegti, pentru activitatea desfEqurati in anr;J 2021,

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conturilor anuale de execulie ale bugetului

local, ale bugetelor institutiilor finanlate integral sau parjial din venituri proprii, qi a situatiilor
financiare anuale la data de 3 I decembrie 2021.

Iniliator: Prima_r, lavel Beregoae.

4.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea qi completarea hotdrarii nr. 6/27.01.2022

privind aprobarea numlrului posturilor de asistent personal pentru persoanele cu handicap

GRAV, gi a num[rului de indemnizaJii pentru persoanele cu handicap GRAV, pentru anul 2022.

Iniliator: Primar, ec. Pav_el Beregoae

5.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea articolului nr. 1al H.C.L nr. 103 din

21.12.2021 privind modificarea gi completarea H.C.L. nr. 29 din 24.04.2019 privind infiinlarea,

organigrama gi numirul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld al

comunei GHERAE$TI, judelul Neam.t.

lnitiator: Primar, Pavel Bereqoae.



6. intrebari qi interPeldri.
Domnul consilier Cocu! Iianiel, pre$edinte de gedin16, supune la vot proiectul ordinei de

zi. Cine este pentru ? - I 5 votuii; Cine eite contra? Cine se abline? Cu l5 voturi pentru, ordinea

de zi a fost aprobatd in unanimitate de voturi.

I.pROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului

Local Gherleqti qi a supleantului, membri in comisia de evaluare a probei de interviu'

din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacantl de director, $coala Gimnaziall'

Comuna GHERAE$TI.
Domnul consilier Cocu! Danie|, pregedinte de gedinla, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotf,r6re de la numirul I al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheraeqti, economica, culturd 9i juridicd,

au avizat favorabil proiectul de hotdrire.
Domnul consilier cocu! Daniel, pregedinte de gedinli, invitS domnii consilieri si facS

propuneri. Domnul consilier chereche; Andrei propune membru in comisia de evaluare a probei

de 
^interviu pe domnul consilier Pal Sebastian, domnul consilier Iqtoc Maricel propune ca

me.bru supieant pe domnul consilier Puqcagu Marius. Nu mai sunt alte propuneri, se supun la

vot propun;rile. iin" 
"rt. 

pentru ? - 14 voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se abline?. - 1 vot'

doamna consilier Dinculeiei Ermina, fiind candidat. Cu 14 voturi "pentru", proiectul de

hotlrdre a fost aprobat.

2.PROIECT DE HOTARARE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului

Local al comunei Gherdeqtii in comiJia pentru evaluarea performanfelor profesionale

individuale ale Secretarului general al Comunei GherIe;ti, pentru activitatea desfiguratl

in anul 2021.
Domnul consilier cocul Daniel. pregedinte de gedinld, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hot[rare de la numdrul 2 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gherdegti, economic[, culturi 9i juridicd'

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

Domnul consilier cocu! Daniel, pre;edinte de gedin{[, invita domnii consilieri sd facd

propuneri. Domnul consilier Puqcagu Maiius propune pe d.omnul consilier Igtoc Maricel, doamna

consilier D[nculesei Ermina propune pe domnul consilier Andrieq Petru. Nu mai sunt alte

propuneri, se supun la vot propunerile. cine este pentru_? - l5 voturi; cine este impotrivd? ;

bin" ." uUlin"Z'- I vot, doamna consilier Dinculesei Ermina, fiind candidat. Cu l5 voturi

"pentru", proiectul de hotlrAre a fost aprobat.

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conturilor anuale de execufie ale

bugetului local, ale bugetelor institufiitor finan{ate integral sau par{ial din venituri proprii'

qi a situa{iilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021'

DomnulconsilierCocu{Daniel,pre;edintede;edinld,supunedezbateriiConsiliului
Local proiectul de hotirdre de la num[rul 3 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturS Ei juridica,

au avizat favorabil proiectul de hotdrAre.



Nu sunt alte completeri, domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de Eedini5 supune la

vot proiectul de hotarAre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirAre a fost aprobat in unanimitate.

4.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea 9i completarea hottrririi nr.
6127.01.2022 privind aprobarea numlrului posturilor de asistent personal pentru

persoanele cu handicap GRAV, gi a numlrului de indemniza{ii pentru persoanele cu

handicap GRAV, pentru anrul2022.
Domnul consilier Cocul Daniel, pregedinte de gedin!n,

Local proiectul de hotdrAre de la num[rul 4 al ordinei de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[eEti.

at avizal favorabil proiectul de hotirire.
Domnul consilier Pugcaqu Marius intreabd pentru cate posturi este aprobata finanlarea in

bugetul local. Doamna Coculi rispunde, pentru 45 de posturi, dar sperdm sI primim $i pentru

celelalte posturi.
Nu mai sunt alte intrebdri, domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de qedinti supune la

vot proiectul de hotdrire. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abiine? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat in unanimitate.

S,PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea articolului nr. 1 al H.C.L nr. 103

din 21,12,2021 privind modificarea qi completarea H.C.L. nr. 29 din 24.04.2019 privind
infiinfarea, organigrama gi numlrul de personal ale Serviciului voluntar pentru situa(ii de

Urgen{5 al comunei GHERAE$TI, jude(ul Neam{.
Domnul consilier Cocu! Daniel, pre;edinte de qedin1i, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hot[rdre de la numirul 5 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economici, culturd gi juridici,
au avizat favorabil proiectul de hotardre.

Nu sunt intrebiri, domnul consilier Cocui Daniel, preqedinte de gedint[ supune la vot
proiectul de hotirAre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotriva? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat in unanimitate.

6. intrebiri qi interpeliri.
Domnul consilier Cocut Daniel, pre$edinte de qedinli inviti domnii consilieri sd se

inscrie la cuvdnt.
Domnul consilier Meftina$ Liviu amintegte problema camioanelor care trec pe strada

Biruinta.
Domnul consilier Andrieq Petru propune identificarea persoanelor care sparg oglinda din

interseclia strdzilor Cobzaru cu Vasile Alecsandri.
Domnul Primar are rugAmintea ca astfel de derapaje de la normalitate sd fie semnalate

telefonic, este necesar5 implicarea mai multor factori pentru prevenirea lor'
Domnul consilier llieqi Aurel nu in{elege de ce au fost instalate camere de supraveghere

pe holul bibliotecii comunale, 9i fErd consultarea consiliului local.

Domnul Primar rdspunde, in urma efectudrii evaludrii de risc, s-a decis amplasarea in
acest loc.

Domnul consilier Iftime Constantin spune cd a studiat bibliografia qi tematica pentru

concursul organizat in vederea ocupirii funcliei de muncitor, dar nu a inleles concret ce atribulii

supune dezbaterii Consiliului

economici, culturd qi juridic[,



-

va avea de indeplinit, in ce domeniu va fi folosit cel care va ocupa postul. Atrage atentria asupra

conlinutului contractelor de lucrdri care se vor incheia, nu a cerut niciodatl sA nu se respecte

legea. Banul public.sd fie cheltuit cu toatA responsabilitatea.
Domnul consilier Putanu Petru ridic6 problema drumului agricol, de la E 85. Vine

primdvara, este nevoie urgent[ de luarea mdsurilor care sd prevind anumite evenimente.

Domnul consilier Andrieg Petru intreabd ce demersuri s-au mai frcut cu cei de la
Transgaz, legat de asfaltarea drumului.

Domnul consilier Iliegi Aurel este nemullumit de activitatea desfEguratl pentru atragerea

fondurilor europene, in 7 ani doar un proiect de valoare micd.
Domnul consilier PuEcagu Marius, intreabd in ce stadiu suntem cu lucrdrile de

decolmatare ale Ciurlacului. Domnul Viceprimar r6spunde, s-au inceput lucrdrile ti se alteapta

aviz de la S.G.A. Pdrerile sunt impe4ite, se lucreazi foarte greu, nu s-a mai intervenit de 30 de

ani.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, qi domnul consilier Cocu! Daniel, preqedinte de

gedin!6, declard inchise lucririle qedinfei.
Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

COCUT DANIEL

Secretar general,
Pdldnceanu Marcela


