
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28 aprilie 2022, in gedinla ordinard a Consiliului Local al comunei

Gherlegti, jude{ul Neam!.
in'i.rn"iut dispoiiliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. t,lit' a, alin' 5, art' 135, art l55'

alin. l, lit. b 9i lit. e, utin.':, tit. b, art. 196, alin. l, lit. a din ordonanla de Urgenli a Guvernului

nr. Si /ZOlg 
'privind 

Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 208, Primarul a convocat

Consiliului Local al comunei Gherleqti, judelul Neam{, consilierii fiind invitali la gedin1d.

La gedinta sunt prezenli: domnul Bereqoae Pavel, primarul comunei Gheraegti, doamna

pdldnceanu Marcela, seiretarui general al Comunei Gheriegti, doamna Coculi Antoaneta, geful

Biroului Financiar contabil, gi in num6r de l3 consilieri care au fost alegi. Lipsesc nemotivat

doamna consilier lstrate Stela gi domnul consilier Galaianu Adrian'

intnrcdt la qedinld participd un numir de 13 consilieri, $edinla este legal constituita 9i se

not inceoe lucr6rile.' inainte de inceperea lucr[rilor, se supune la vot procesul verbal al gedin]ei din daia de 12

aprilie 2022, fiind aprobat cu l3 voturi "pentru".
Domnul consilier Cocut Daniel, preqedintele de qedint[, prezinta ordinea de zi, conform

Dispoziliei nr. 208 din 21.04.2022:

f .pitOGCf DE HOTARARE privind indexarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2023.

lnitiator: Primar. Pavel BereSoae.

l.dnOreCi bE'rfOrAnAnb privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol

peni- t.i,n"rt.ul | 2022 Si stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei activit5|i.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

3.pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de

servicii social-medicale specializate oferite de Asocialia Centrul Diecezan Caritas laqi 9i alocarea

de fonduri din bugetul local pe anul2022, pentru plata serviciilor prestate'

lnitiator: Primar, Pavel Beregoae.

+.i[Oreci orj HSTARAI|E privind actualizarea qi stabilirea componenlei echipei mobile,

pentru intervenlia de urgen!5 in cazurile de violenld domesticd'

lniliator: Primar, Pavel Beregoae.

5.PROIECT DE HOI.ARARE privind actualizarea CONSILIULUI COMUNITAR

CONSULTATIV pentru proteclia 9i promovarea drepturilor copilului'

lnitiator: Primar. Pavel Beresoae.

O. pnOtgCf DE HOTARARE privind alegerea preqedintelui de qedinj6'

lnitiator: Primar. Pavel Bere5oae.

;.diioiEai ffi HornnAnE privind recrificarea bugetului local pe anul 2022 qi modificarea

Listei obiectivelor de investilii pe anul2022.

lnitiator: Primar, Pavel Bere5oae.

ii. i'noieCi oE nofAnnng privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nesculi'



Initiatori: Consitieri - CherecheE Adrian, Cocul Daniel, Mirtinag Liviu, Puqcaqu Marius .

9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea num[rului de posturi pentru anul 2022 9i

modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gherieqti.

lnitiator: Primar, Pavel Bereqoae.
10. PROTECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale gi a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investilie "Construire imprejmuire la $coala Gherdegti" '

Iniliator: Primar, Pavel Pereqoae.
I l. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale 9i a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investilie "Construire imprejmuire zona rdpa din fala Dispensarului Uman

Gherdegti" .

lnitiator: Primar, Pavel Bereqoae.
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din bugetul local-

lnitiator: Primar, Pavel BereSoae.

13. intreblri qi interPelari.

Domnul consilier cocu| Daniel, preqedinte de gedinJ[, supune la vot proiectul ordinii de

zi. cine este pentru ? - 13 voturi; cine este contra? cine se abline? cu 13 voturi pentru,

ordinea de zi a fost aprobatd in unanimitate de voturi.

I.PROIECT DE HOTARARE privind indexarea impozitelor 9i taxelor locale pe anul 2023.

Domnul consilier cocul Daniel, preqedinte de gedin!5, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hot6rdre de la numdrul I al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economicd, culturl 9i juridicd,

au avizat favorabil proiectul de hotdrare.

Nu sunt disiulii, intrebari, domnul consilier Cocul Daniel, pre$edinte de gedinta supune la

vot proiectul de hotdidre. Cine este pentru 2 - l2 voturi; Cine este impotriv[? - I vot ; Cine se

ab{ine? - Cu l2 voturi "pentru", proiectul de hotlrdre a tbst aprobat'

2. PROIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul

agricol pentru trimestrul | 2022 qi stabilirea misurilor pentru eficientizarea acestei

activiti{i,
Domnul consilier Cocul Daniel, pregedinte de qedinld, supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotdrAre de la numdrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, economicd, culturS qi juridic[,

au avizat favorabil proiectul de hotirdre.
Domnul consilier Pugcaqu Marius intreabl cAnd se poate concesiona p6gunea'

Domnul consilier Pulanu Petru intreabd dace este o situalie clard a terenurilor cadastrate,

care au fost intabulate pe Comuna Gher[egti.
Domnul Primar raspunde, va prezenta o situalie foarte clar6 la qedinJa urmdtoare.

Nu mai sunt disculii, intrebiri, domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de qedinti

supune la vot proiectul de hotarare. cine este pentru ? - l3 voturi; cine este impotrivd? ; cine se

ablinef - Cu l3 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate'



3.pROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea incheierii contractului pentru

acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociafia centrul Diecezan

Caritas Iagi qi alocarea de fonduri din bugetul local pe anul2022, pentru plata serviciilor

prestate.
DomnulconsilierCoculDaniel,preqedintedegedin![,supunedezbateriiConsiliului

Local proiectul de hot6rdre de la numhrul 3 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gheraegti, economicd, culturd ;i juridic6,

au avizat nefavorabil proiectul de hotdrAre.

Domnul Primar spune cd la nivelul comunei au fost identificate 24 cazuti. A solicitat

domnului consilier juridic un punct de vedele privind acest proiect de hotdrdre, dumnealui a

-o,iru, "a 
legislalia este stufoasd, are nevoie de mai mult timp pentru formularea punctului de

vedere. Proieitul de hotarare va fi pus pe ordinea de zi a unei qedinle viitoare'

Domnul consilier Ilieqi Aurel iusline stabilirea unor criterii in vederea acorddrii acestor

servicii.
Doamna consilier Ddnculesei Ermina propune angajarea asistentului medical comunital'

DomnulPrimarr5spunde,Direcliade.sdndtatePublicdaraspunscdnusuntfonduri.
Nu se mai inscrie- nimeni la cuvAnt, nu mai sunt disculii, intrebari, domnul consilier

Cocul Daniel, preqedinte de qedin{5 supune la vot proiectul.de hotlrire Cine este pentru ? - 3

voturi; cine este impotrivd? - I uot; cine se abline? - g ab{ineri. cu 3 voturi "pentru", proiectul

de hotarare a fost resPins.

4. PROIECT DE HOTARARX privind actualizarea qi stabilirea componentei echipei

mobile, pentru interven{ia de urgen(i in cazurile de violen{I domestici'

Domnul consilier cocut Saniel, preSedinte de qedinld, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotirAre de la numirul 4 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gheraeqti, economicl, cultura qi juridica'

au avizat favorabil proiectul de hotarare'

Nu mai suni alte completlri, domnul consilier Cocui Daniel' pre$edinte de gediniisupune

la vot proiectul de hotdrare' Cins este pentru ? _ l 3 voturi; Cine este impotriva? - ; Cine se

uUtin.i_ . Cu l3 voturi ',pentnl,, proieitul de hotdrare a fost aprobat in unanimitate.

S.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea CONSILIULUI COMUNITAR

CONSULTATIV pentru proteclia qi promovarea drepturilor copilului'

Domnul consilie. co.ut baniel' pre;edinte de qedinle, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarere de la num[rul 5 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gheraegti, economici, cultur[ 9i juridicl'

at avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

Nu mai sunt discutii, intrebSri, domnul consilier Cocu! Daniel, preledinte de sedinta

supune la vot proiectul de hoiarare. cine este pentru ? - 1 3 voturi; cine este impotriv6? ; cine se

abline?-Cul3voturi"pentru",proiectuldehotirareafostaprobatinunanimitate'

6.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preqedintelui de qedin{6'

Domnul consilie. Cocul baniet, preledinte de gedinld' supune dezbaterii. Co.nsiliului

Local proiectul de hotdrare de ia numaiui 6 al ordinei de zi, qi invita domnii consilieri sI facd

propuneri.
Domnul consilier PuEca;u Marius propune pe domnul consilier AndrieE Petru'



Nu mai sunt alte propuneri gi domnul consilier cocul Daniel, preEedinte de $edinil

supune la vot proiectul de hoterdre. Cine este penru ? - l2 voturi; Cine este impotriv[? ;Cine se

abiine? - t voi. Cu l2 voturi "pentru", proiectul de hotdrAre a fost aprobat'

T.pROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe 
^1ul 

2022 Ei

modificarea Listei obiectivelor de investi{ii pe anul 2022.

Domnul consilier Cocut Daniel, pr"qidint. de qedin{6, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotirAre de la num[rul 7 al ordinei de zi.

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gheraegti, economicS, cultur[ 9i juridic6,

au avizat favorabil proiectul de hot6rAre.

Nu sunt alte complet[ri, domnul consilier cocuJ Daniel, pregedinte de gedinta supune la

vot proiectul de hot[rAre. Cine este pentru ? - 13 voturi; Cine este impotriv[? - ; Cine se abline?

- . Cu 13 voturi "pentru", proiectul de hotdrire a fost aprobat in unanimitate'

8. pROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-

ntrscu{i.
Domnul consilier cocul Daniel, pregedinte de gedin!a, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hot[rire de la numirul 8 al ordinei de zi'
comisiile de specialitate ale consiliului Local Gher[e$ti, economicS, culturd 9i juridic[,

au avizat favorabil proiectul de ho6rere.
Domnul consilier Puqcaqu Marius,

numirul de copii care se nasc intr-un an.

propune majorarea sumei la 1.500 lei, raportat

Doamna consilier Dhnculesei Ermina, sus{ine acest proiect de hotlrare, 9i ProPune

dublarea sumei propuse.
Domnul consilier Iftime constantin, nu este impotriva acestui proiect de hotlrire, dar

consideri faptul c[, cel care aduce pe lume un copil, trebuie sa-$i asume cre$terea 9i ingrijirea.

Nu este de acord nici cu alocalia de stat

Domnul consilier Putanu Petru propune ca $i amendament, acordarea sumei de ? 500 lei.

Nu runt utt. propun;ri, discu{ii gi domnul consilier cocu} Daniel, pre$edinte de qedin{[

supune [a vot proiectul d'e hotdrare, cu amendamentul f[cut. cine este pentru ? - l3 voturi; cine

..i" irp"tri"az _ ; cine se abline? _ . cu l3 voturi ,,pentru,,, proiectul de hot6rare a fost aprobat

in unanimitate, suma care se va acorda fiind de 2 500 lei'

9. pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numlrului de posturi pentrx.anul 2022

Eimodificareastatuluidetuncliialaparatuluidespecialitatealprimaruluicomunei
Gherieqti.

Domnul consilier cocuf Daniel, pre$edinte de gedint6, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotdrAre de la numdrul 9 al ordinei de zi'

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economici, culturi qi juridic[,

au avizat favorabil proiectul de hotir6re'
DomnulconsilierPugcaguMariussolicitdprezentarearaportuluideactivitatepentru

funclionarii publici care au promovat in gradul profesional' Propune ca unul din muncitorii

angajali, sI fie trimis la un curs de constrJctor, pintru a fi abilitaJi in vederea executdrii unor

lucr[ri in regie proPrie.



Nu mai sunt alte completiri, domnul consilier Cocu! Daniel, pre$edinte de gedin{l supune

la vot proiectul de hotirare. cine este pentru ? - l0 voturi; cine este impotrivtr? - 2 voturi. ;

Cine se abline? - I vot. Cu l0 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat.

10. pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale $i a Temei de

proiectare pentru obiectivul de investifie "Construire imprejmuire la $coala Gheriegti" .- 
Domnul consilier cocu! Daniel, pregedinte de ;edin1[, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotirAre de la num[rul 10 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher5egti, economic6, cultur[ qi juridic6,

au avizat favorabil proiectul de hot6rere

Nu mai sunt disculii, intrebSri, domnul consilier cocut Daniel, pre$edinte de |edinla
supune la vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ? - l3voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l3 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate'

ll. pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale Ei a Temei de

proiectare pentru obiectivul de investifie "Construire imprejmuire zona r6pa din fa{a

Dispensarului Uman Gherieqti"
Domnul consilier cocul Daniel, pregedinte de qedinld, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotirAre de la numdrul 1 I al ordinei de zi'

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economici - aviz nefavorabil,

culturl gi juridicd - aviz nefavorabil'
bomnul Viceprimar completeazi cu informalia cd, in continuarea trotuarului, se va

executa o trecere peste rapd, din confeclii metalice

Domnul consilier cherecheq Adrian propune ca aceasta imprejmuire s6 fie fdcuta

din gard viu - tuia, chiar dacd vor fi costuri mai mari.

Domnul consilier Iliegi Aurel propune ca qi material, plasi'

Nu mai sunt alte propuneri, completlri, domnul consilier Cocu} Daniel, preqedinte de

gedinld supune la vot proiictul de hotdrAre. Cine este pentru ? - 6 voturi; Cine este impotriv[? -
i voturi. , Cin" ,. abtine? - 4 voturi. Cu l0 voturi "pentru", " proiectul de hotdrire a fost

respins.

12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarca efectuirii unor cheltuieli din bugetul

local.
Domnul consilier Cocu{ Daniel, preqedinte de qedinld, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hot[rdre de la numdrul l2 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gheraegti, economic[, cultura qi juridici,

au avizart favorabil proiectul de hotir6re.
Domnul Primar ia cuvantul, descrie pe scuft ce se dore$te pentru aceste zile'

Domnul consilier Itiegi Aurel .prne 
"a 

nu este obligatoriu s[ fie cheltuitd suma integral.

Domnul consilier Andrieq Petru propune s[ fie lEcute demersuri, pentru ca ora de sfargit a

acestor evenimente sd fie mai inaintatd, ora 23, 00.

Nu mai sunt discuiii, intrebdri, domnul consilier cocu! Daniel, pre;edinte de qedinla

supune lavot proiectul de hotarire. cine este pentru ? - l3 voturil cine este impotriv5? ; cine se

abiinet - cu l3 voturi ,'pentru,,, proiectul de hotardre a fost aprobat in unanimitate.



13. intreblri qi interpelSri.
Domnul consilier Puqcagu Marius propune desfEqurarea qedinlei viitoare intr-o localie din

satul Gherdeqtii Noi.
Domnul Primar rlspunde, nu sunt dotdri.
Domnul consilier Iftime Constantin solicitd clarifictrri, i se pare nejustificatl prelungirea

termenului de finalizare a proiectului pentru Ceminul din Gherieqtii Noi. Considerl cI cineva nu
gi-a frcut treaba.

Domnul Primar rdspunde, nu este o persoana vinovatl pentru toate acestea, procedura

este foarte greoaie, a trebuit s6 se faci modificarea caracteristicilor pentru dotSri.

Domnul consilier [ftime Constantin adreseaz[ o intrebare domnului Viceprimar, de ce nu

au fost amplasate inapoi obiectele de joacd pe strada Cobzaru. Domnul Viceprimar rispunde,

dupd terminarea lucrlrilor pe strada Bujorului, vor fi amplasate.

Domnul consilier Pulanu Petru este nemullumit de faptul cd lucrlrile pentru renovarea

Cabinetului Medical nu sunt finalizate. intreabd daci terenul de sport de la gcoalI mai este in
garantie, a observat c[ se distruge tartanul, din cauza pietrelor care se desprind de pe margine.

Domnul Viceprimar rlspunde, a fost contactatA firma care a executat lucrarea, zona cu

probleme nu este sub garanJie, dar s-au rezolvat.
Doamna consilier Dinculesei Ermina spune cd terenul de sport nu este in administrarea

$colii.
Domnul consilier llieqi Aurel readuce in disculie problema cu iluminatul pe strada

Sperantei. De asemeni, in fostul sector zootehnic, de ce Primf,ria a pus becuri pe stalpii de

iluminat. Reprogeazd domnului Primar ci a mintit legat de problema cu pdmantul din groapa de

pe pdqunea din Tejcani.
Domnul Primar rlspunde, nu este genul de om care si nu recunoascd sau si mint6,

consideri faptul ci domnul Ilieqi nu a depEgit momentul 5 iunie 2016.

Domnul consilier Pulanu Petru crede cd domnul Viceprimar a fEcut abuzuri foarte mari.

Domnul consilier l$toc Maricel propune sa fie modificate proiectele depuse pentru

modemizarea drumurilor, qi lucr6rile pe strdzile mici sa fie executate din fonduri proprii.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvant, gi domnul consilier CocuJ Daniel' pregedinte de

qedint6, declard inchise lucrdrile Eedintei.
Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

COCUT DANIEL

Secretar general,
Pildnceanu Marcela


