
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat ast[zi 28 iulie 2022, in gedinta ordinard a consiliului Local al comunei
Gherdegti, judelul Neamt.

ln temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l, lit. a, alin. 5, art. 135, art. l55,
alin. l, lit. b qi lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. l, lit. a din ordonan{a de Urgen}6 a Guvemului
y. 57!2019 privind codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 277, primarul a convocar
consiliului Local al comunei cherleqti, judelul Neaml, ionsilierii ftind invitali la gedinp.

La qedinld sunt prezenli: domnul pavel Bereqoae, primarul comunei 
'chertregti, 

dournu
Prl[nceanu Marcela, secretarul general al comunei Gherdegti, doamna coculi entoanita, geful
Biroului Financiar Contabil, gi un numdr de l4 consilieri care au fost alegi. Lipseqte nemotivat
domnul^consilier Calalanu Adrian.

Intrucdt la gedin!6 participd un numar de l4 consilieri, pedinla este legal constituite $i se
pot incepe lucrdrile.

Inainte de inceperea lucririlor, se supune la vot procesul verbal al gedin{ei din data de 27
iunie 2022, fiind aprobat cu l4 voturi ,'pentru,,.

Domnul consilier Andrieq Petru, preqedintele de gedin16, prezintd ordinea de zi, conform
Dispoziliei nr. 277 din 22.07,2022
l. PROIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul
agricol pentru trimestrul 112022 gi stabilirea mAsurilor pentru eficientizarea acestei activit{i.

lniliator: Primar, Pavel Beregoae,
2'PROIECT DE HOTARARE pentru insugirea raportului privind activitatea asistenlilor
personali in semestrul I anul2022.

IniJiator: Primar, Pavel Beregoae
3.PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru suslinerea
activitalii sportive, Asociafiei Sportive "curEZAroRII" , din iomuna Gheraegti, judelul
Neam[.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
4.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea pregedintetui de qedinld.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
5. PROIECT DE HOTARARE pentru incetarea contracrului cu nr. 2175 din 17.06.2009
incheiat intre PRIMARIA coMLNEl GHEME$TI in calitare de comodant 9i ASoctAJIA
SPORTIVA "BIRUINTA" GHERAE$TI, in calitate de comodatar.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execulie a bugetului local, qi a
bugetelor instituliilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii, Comuna Gherdegti,

la 30 iunie 2022.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuerii unor cheltuieli din bugetul local al
comunei Gher6egti.

Iniliator: consilier local, ing. Maricel Igtoc



S PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de bazd pentru funclionarii publici 9ipersonalul contractual din cadrul uplTlrlli 9, specialitate al primarului comunei G,.re.q,i,judeful Neamf, incep6nd cu data de Ol .OI.ZO22.
Iniliator: Primar, pavel Beregoae.

9. AJ1aliza ACTMfAltt S.V.S.U _ COMUNA CHERAE$TI, semestrut II 202l.
10, Prezentarea Raportului de audit Ei Decizia Camerei de ionturi Neam1.

^ I l. lntrebdri gi interpeldri.

.. Inainle !e a se supune la vot proiectur ordinii de zi, domnur consirier Igtoc Maricer, in
calitate de iniliator al PRoIECTULUI og HorAnAnE privind aprobarea efectuarii unor
cheltuieli din bugetul local al comunei cher[eEti, inscris Ia puncrul 7, solicit6 retragerea de pe
ordinea de zi. ca gi motivare, timpul este scurt, in organizarei slrbltorii pentru ,'Ziuicomunei,,
trebuie.munc6 de echip6, a gtrsit sprijin doar la domnul viceprimar, qi nu a gdsit nicio forma{ie
de muzici disponibild in ziua de 7 august 2022.

Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedin{6, supune la vot proiectul ordinii de
zi, cu punctul 7 retras. cine este pentru ? - l4 voturi; cine este contra? cini se abJine? cu l4
voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobat6 in unanimitate de voturi.

1. PROIECT DE HOTARARI privind analiza stadiului de inscriere
agricol pentru trimestrul ll 2022 qi stabilirea misurilor pentru
activittrfi.

Domnul consilier Andrieq Petru, pregedinre de gedin14, supune

a datelor in registrul
eficientizarea acestei

dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre de la num6rul I al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Cherdegti, economic[, cultur6 9i juridic6,
au avizat favorabil proiectul de hotdrire.

Nu sunt disculii, completiri, domnul consilier Andrieg Petru, preqedinte de $edinl6
supune la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru ? - l4 voturi; Cine este impotriv6? ;Cine se
abline? - Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotdr6re a fost aprobat in unanimitate.

2.PROIECT DE HOTARARE pentru insuqirea raportului privind rctiyitatea asistenlilor
personali in semestrul I anul2022.

Domnul consilier AndrieE Petru, pregedinte de 9edin16, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre de la numdrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local GherSegti, economicd, culturd qi juridic6,
au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

Nu sunt disculii, intrebiri, domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedinli supune
Ia vot proiectul de hotdr6re. Cine este pentru ? * 14 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.

3.PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru
sustinerea activitS{ii sportive, Asocia(iei Sportive "CUTEZATORII" , din comuna
Ghertreqti, jude{ul Neamf.

Domnul consilier Andrieg Petru, preEedinte de qedin!d, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hot[rrire de la numdrul 3 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturd 9i juridicS,

au avizai favorabil proiectul de hotdrAre.



Nu mai sunt discu{ii, intreblri, domnur consirier Andrieg petru, preqedinte de gedin}6
supunelavotproiectul dehotdrdre. cineestepentru?-l4voturi;'cine.rt.irpotiirai,6in.r.
abline? - cu l4 voturi "pentru", proiectur de hotrrdre a fost aprobat in unanimitate.

4,PROIECT On ffOfanAnn privind alegerea preqedintetui de gedinftr.
Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedint[, supune dezbaterii consiliurui

Local proiectul de hotf,rAre de la numtrrul 4 al.ordinei de zi.
Domnul consilier Iftime constantin propune pe domnul consirier Bdrgdoanu cristian.

. Nu.mai sunt alte propuneri, domnul consiliei Andrieq petru, pregedin'ie de gedinJi supune
la vot proiectul de hot[rdre. cine este pentru ? - 13 voturi; cin. .rt. impotrivi? ; cin. ,.
abline? - I vot. cu l3 voturi "pentru", proiectul de hot6r6re a fost aprobat in unanimiiate.

5' PROIECT DB HOTARARE penrru incetarea contractului cu nr.2l75 din 17.06.2009
incheiat intre PRIMARIA CoMUNEI cHERAE$TI in calitate de comodant qi
ASOCIATIA SpOnuvA "BIRUINTA" CHERAE$TI, in calitate de comodarar.

Domnul consilier Andrieg Petru, preqedinte de $edinta, supune dezbaterii consiliului
Local proiectul de hotlrdre de la numirul 5 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher6egti, economici, culturd qi juridice,
au avizat favorabil proiectul de hot6rAre.

Domnul consilier Iqtoc Maricel intreabd care sunt urmdrile finalizdrii acestui contract.
Probabil c6 mulli nu gtiu.

Domnul Primar rdspunde, Primiria se va ocupa de intrerinerea terenului.
Doamna Coculi Antoaneta completeaza, aceste terenuri de sport vor putea fi folosite de

orice cetalean, iar in vederea organizdrii qi desfdgurErii competiliilor, este nevoie s6 aprobim un
regulament, sa stabilim o tax6.

Nu mai sunt disculii, intrebdri, domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de qedinfd
supune la vot proiectul de hot[r6re. Cine este pentru ?- l4 voturi; Cine este impotriv[? ; Cine se
abline? - Cu l4 voturi ]pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execufie a bugetului local, qi
a bugetelor institufiilor finantate integral sau par(ial din venituri proprii, Comuna
Gherieqti, la 30 iunie 2022.

Domnul consilier Andrieq Petru, pregedinte de gedinf6, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre de la numdrul al ordinei6 de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherbegti, economici, cultur[ qi juridicn,
au avizat favorabil proiectul de hotlrAre.

Nu mai sunt discutii, intreblri, domnul consilier Andrieq Petru, pregedinte de Eedin{d
supune la vot proiectul de hotdr6re. Cine este pentru ? - l4 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hottrrare a fost aprobat in unanimitate.

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din bugetul
local al comunei Gheriegti. - Ini{iator: consilier local, ing. Maricel Igtoc - retras de pe ordinea
de zi.

8. PROIECT DE HOTARARI privind stabilirea salariilor de baztr pentru functionarii
publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Gherlegti, jude(ul Neam1, incepind cu data de 01.08.2022.



Domnul consilier Andrieg Petru, preqedinte de gedin[i, supune dezbaterii consiliului
Local proiectul de hotlrare de la num6rul 8 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherlegti, economica, cultura au avizar
nefavorabil proiectul de hotdrare, gi comisia juridic 6, a ayizat favorabil proiectul de hotarare.

Domnul consilier Ilieqi Aurel se inscrie la cuv6nt. A avut disculii cu salaria{ii, dar a
crezut cd suma cu care vor fi mdrite salariile va fi mai micd, nu a avut cuno$tinItr ctr aceastl
mirire poate avea aproape valoarea unui salariu minim pe economie.

Susline ca reprezentantii formafiunilor politice din Consitiul Local str participe 9i aibd
disculii cu toli salarialii.

Domnul consilier Pugcaqu Marius doreqte o prezentare punctual[, pe fiecare func]ie in
parte.

Domnul consilier Iftime Constanlin precizeazb faptul cd aceste proiect de hotdrdre vine la
pachet cu raportul Cu4ii de Conturi, care nu este favorabil.

Doamna consilier D6nculesei Ermina este de acord cu cre$terea salariilor, dar doreqte s5-i
fie prezentati o situalie mai clard.

Domnul consilier Pufanu Petru consideri ci acest proiect de hotdrdre presupune multe
disculii despre cum se maresc salariite.

Doamna Coculi Antoaneta r6spunde, in urma calculelor flcute, a rezultat un procent de
40% cregtere pentru fiecare salariat.

Domnul Primar se inscrie la cuv6nt. Acest proiect de hotlrAre a fost iniliat urmare a
negocierii solicitate de salariali, motivata de rata de infla1ie, creqterea prelurilor qi salariile
comunelor din jur. Susline creqterea salariilor, considerd faptul cd performanla se face cu oameni
motivali.

Domnul consilier Andrieg Petru sus[ine cele afirmate de doamna consilier Dlnculesei
Ermina, nu este de acord cu proiectul de hotdrdre in forma prezentata, iqi doreqte ca treaba s6
meargd altfel. ln urma disculiilor, se va lua decizia corect[ de c6tre Consiliul Local.

Domnul consilier Igtoc Maricel crede c6 trebuie fdcutl o analiz6 comparativd cu alte
comune, cu acelaEi numir de locuitori.

Doamna Coculi Antoaneta da exemplu comunei Sabdoani, care au aprobat cre$terea
salariilor cu procentul de l5% qi includerea sporului de l5% pentru condilii vatamatoare de care
au beneficiat, in salariu de bazd.

Nu mai sunt disculii, domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedin16 supune la vot
proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? ; Cine este impotriv6? ; Cine se abline? - l4 voturi. Cu
l4 voturi "ab1inere", proiectul de hotirdre a fost respins.

9. Analiza ACTMTATII S.V.S,U - COMUNA GHERAE$TI, semestrul II 2021.
Nu sunt intrebari, domnul Primar felicittr clasarea pe locul I pejudef, gi locul 3 la faza pe

judele, desf6guratd la lagi, a echipei S.V.S.U GherIegti.

10. Prezentarea Raportului de audit qi Decizia Camerei de Conturi Neam{.
Domnul consilier lftime Constantin se inscrie la cuvdnt, considerd cA acest raport trebuia

transmis mai devreme, sunt foarte multe informalii, nu a avut timp s6 studieze.
Domnul consilier Puqcagu Marius propune sA fie prezentatd o sintezi a raportului.
Doamna Coculi Antoaneta prezintd raporlul, aceste cuprinde dou6 pd(i, o parte de

prejudicii, qi o pane de misuri. Termenul pentru ducerea la'indeplinire a m6surilor este l5
decembrie 2022.



. Domnul Primar spune c[, in funcJie de comprexitatea mlsurilor, se poate soricita
prelungirea acestui termen.

11. intreblri qi interpettrri.
Domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de gedin]6, d[ cuv6ntul domnului consilier

Iftime Constantin.
Domnul consilier Iftime Constantin a constatat faptul cd, prin lege, consiliul local are

foa(e multe atributii. Propune mediatizarea datei de efectuare a iecepliilor, astfel incdt, cine
doreqte din consilierii locali, sd participe vizual. Considera cA acest luciu ar stimula comisia de
receplie se fie responsabild, lucririle s[ fie executate conform aprobdrii consiliului local.

Domnul consilier M6rtinaE Liviu intreabd ce s-a mai fdcut in vederea achizilionErii
autoutilitarei.

Doamna Coculi Antoaneta prezintd oferta firmei Renault, pentru autoutilitara noui.
Domnul consilier Puqcaqu Marius doreEte s6 fie prezentate mai multe oferte.
Domnul consilier M6rtinag Liviu cere clarificiri legate de intreruperea furniz[rii apei de

cltre Apavital.
Domnul Primar spune cd vor fi rezolvate problemele duptr racordarea la conducta de la

Timiqeqti,
Doamna consilier Ddnculesei Ermina, prezinttr olerta pentru staria de microbuz gcolar.

Doreqte grlbirea procedurilor, pentru finalizarea pdnd la inceperea anului gcolar.
Domnul Viceprimar solicitd concursul domnilor consilieri, idei gi propuneri pentru

ducerea la indeplinire obiectivului de amenajare piatd.
Domnul consilier Puqcagu Marius consider6 c[ procedura este complex6, trebuie gAnditd

foarte bine partea organizatoricd.
Domnul consilier Iliegi Aurel este nemultumit, deoarece, degi a solicitat verbal la Eedinfa

anterioarl, nu s-a prezentat situalia cu unele cheltuieli efectuate cu organizarea bAlciului din satul
Gherleqti, astuparea gropii de la Telcani.

Domnul consilier lftime Constantin intreabl daci s-a electuat receplia lucrdrilor de la
Cabinetul Medical, gi dacd avem rdspuns la solicirarile privind medicul de lamilie.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, gi domnul consilier Andrieg Petru, pregedinte de

9edin16, declard inchise lucrdrile gedinfei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

ANDRIE$ PETRU

Secretar general,
Pil6ncean u Marcela


