
ROMAN IA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat ast6zi 31 martie 2022, in gedinla ordinard a Consiliului Local al comunei

Gheriegti, judetul Neamt.
in.i.r.irt dispoiiliilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. l, lit. a, alin. 5, arr. 135, art. 155,

alin. 1, lit. b 9i lit. e, utin.-s, tit. b, art. 196, alin. l, lit. a din ordonanla de urgenll a Guvemului

nr. Si IZO1S'privind Codut Administrativ, prin Dispozilia nr. 180, Primarul a convocat

Consiliului Loial al comunei Gherieqti, judelul Neam1, consilierii fiind invitali la qedin16.

La 9edin15 sunt prezenli: domnul Pavel Beregoae, Primarul comunei Gheraeqti, doamna

paltrnceanu Marcela, secretarui general al Comunei Gherieqti, doamna CocuJi Antoaneta, qeful

Biroului Financiar Contabil, 9i un numdr de 15 consilieri care au fost ale$i'

intrucat la $edinF participa un numlr de l5 consilieri, gedinJa este legal constituitA $i se

pot incepe lucr6rile.' iruint" de inceperea lucrlrilor, se supun la vot procesele verbale ale gedintelor din data de

28 februarie 2022, qi ll martie 2022, fiind aprobate cu l5 voturi "pentru"

Domnul consilier Cocuj Daniel, p."qidint.l" de qedinfd, prezintd ordinea de zi, conform

Dispoziliei nr. 180 din 25.03.2022:
LPROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile

rn.todotogi.., organizatorice, termenele qi circulalia proiectelor de hotdrari cu caracter normativ

car" ,e supun adopttrrii Consiliutui local al Comunei Gherdeqti'

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

2.PROIECT DE HOTARARE privind retragerea titlului de cetd{ean de onoare conferit

domnului Beregoaie Carol.
lniliator: Ivdnescu Mircea.^
S.fRO1EC1 DE HOTARARE privind aprobarea depunerii proiectului "Renovarea integratA a

clidirii - Sediul Primlriei" din Comuna Gherieqti, judelul Neam!'

lnitiatori:Consilieri_CherecheqAdrian,Cocu{Daniel,MirtinaqLiviu,PugcaquMarius
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea depunerii proiectului "Renovarea integrati a

clddirii Corpului B al $colii Gimnaziale din Comuna Gherdeqti, judelul Neamf'' 
- ,

lniliatori: Cbnsilieri - Cherecheg Adrian. Cocul Daniel. Mlrtinaq Liviu. Pu5cagu M.ius" 
^

i.pnOfeCf Oe HOTARARE privind aprobarea realizarii obiectivului de investilie "lnfiintare

parc fotovoltaic in comuna GherSegti, judelul Neam1". Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

6. pnOfeCi DE HOTARARp piivinA aprobarea Notei conceptuale 9i a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiliei 
- " Amenajare curte interioard $coala Gimnaziall, comuna

GHER,{E$ru".
Initiator: Primar, Pavel Beregoae.

7. intrebdri gi interPeldri.



Domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de gedin!6, supune la vot proiectul ordinei de
zi. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este contra? Cine se abline? Cu l5 voturi pentru, ordinea
de zi a fost aprobat6 in unanimitate de voturi.

1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzind
mdsurile metodologice, organizatorice, termenele Ei circulafia proiectelor de hotlrAri cu
caracter normativ care se supun adoptlrii Consiliului local al Comunei Gheriegti.

Domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de gedinJn, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hot[rdre de la numirul 1 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherlegti, economica, cultur5 $i juridicd,
au avizat favorabil proiectul de hotIrAre.

Domnul consilier Iftime Constantin se inscrie la cuv6nt. Doreqte sd propund un
amendament, in sensul introducerii unui aliniat in cadrul articolului 6[!, respectiv, fiecare
hotdrAre de consiliu si cuprindi un articol privind termenul de implementare lrealizare a celor
aprobate. Considerd 9i o motivalie pentru cei care trebuie sd duc6 la indeplinire prevederile
hotirArilor de consiliu.

Nu mai sunt alte completdri, domnul consilier Cocut Daniel, preqedinte de qedintd 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.

2. PROIECT DE HOTARARE privind retragerea titlului de cetltean de onoare conferit
domnului Beregoaie Carol.

Domnul consilier Cocul Daniel, pre$edinte de gedin16, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotlrAre de la numdrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher6egti, economicS, culturd qi juridicd,
au avizat nefavorabil proiectul de hotirire.

Domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de gedinJd, invitl pe domnul Ivlnescu Mircea
sd ia cuvAntul.

Domnul Ivlnescu Mircea spune cI a venit aici, in primul rdnd pentru a sustine proiectul
de hot6r6re al cdrui iniJiator este, qi si-i cunoascd pe cei care a$eazA temelia comunei noastre, dat
fiind faptul cd unii din domnii consilieri sunt foarte tineri.

Tocmai datoritd virstei unor consilieri, aceqtia nu au trdit Ei cunoscut comunismul.
Domnul Bereqoaie Carol, pe l6ngd faptul c[ a fost membru de partid, secretar al Comitetului
comunal de Partid, primar, a fost gi nomenclaturist. A fEcut fapte rele, a bdgat oameni in
pugcdrie. Consider6 ce toate acestea nu reprezint5 un merit pentru conferirea titlului de cetdlean
de onoare al comunei Gher6eEti. Realizdrile din perioada mandatelor de primar de dupl 1989, au
fost atributii duse la indeplinire, a avut ca sarcind de serviciu si aducd comuna la anumite
standarde. Din punctul dumnealui de vedere, la nivelul comunei noastre, doar 2 cetdleni au
meritat acest titlu, respectiv doamna profesoard Cobzaru Valeria, gi Episcopul Gherghel Petru.

Doregte ca prin retragerea titlului conferit domnului Beregoaie Carol, s[ se vindece rana
IEcutd. Dumnealui personal, gi intreaga familie, au avut de suferit in perioada comunismului.

Consilierii care au acceptat completarea ordinii de zi cu acest proiect de hotdrdre vor
rdspunde, dumnealui va merge mai departe. Dat fiind raportul de specialitate gi avizul negativ
privind acordarea legalit[1ii, intocmite de doamna secretar, va rlspunde.



Domnul consilier MSrtinag Liviu se inscrie la cuvAnt.
La gedinla din 25 noiembrie 2021, cdnd a fost adoptatA hot[rdrea prin care s-a conferit

titlul de cetdtean de onoare domnului Beregoaie carol, nu a votat, pentru cd impreune cu alli 6
consilieri, au plecat. La revolulie, avea varsta de 24 de ani, contestd afirmatiile ficute de domnul
lvrnescu Mircea, domnul Beregoaie carol nu a bdgat pe nimeni la pugcIrie. in mandatele de
primar, avute in perioada anilor 2004 - 2016, s-au dus la indeplinire proiecte importante, "s-a
mi$cat ceva", iar domnul Ivinescu Mircea a lacut parte din conducerea comunei pentru un
mandat de viceprimar, primar fiind domnul Bereqoaie Carol.

Domnul consilier Putanu Petru, se inscrie Ia cuv6nt. La fel ca qi domnul consilier
Martina$ Liviu, nu a votat hotlrdrea prin care s-a conferit titlul de cetatean de onoare domnului
Beregoaie carol, pentru cr impreunl cu alli 6 consilieri, au plecat. Nu gtie cum se va vota astizi,
ce se va intampla. Doregte sd adreseze o intrebare domnului lvdnescu Mircea: cum iqi explicl
faptul cd, domnul Bereqoaie Carol a convins cetetrenii comunei Gher[eqti seJ voteze pentru
funclia de primar, de trei ori, dat fiind faptul cd nu au votat cei care sunt tineri acum, qi fac parte
din consiliul local.

Domnul Ivdnescu r[spunde, in primul mandat, dumnealui l-a fEcut primar.
Domnul consilier Cherecheg Adrian, ia cuvdntul, a luat la cunoqtinj[ ce s-a discutat,

propune s[ se voteze acest proiect de hotirare.
Doamna Pdl5nceanu Marcela, precizeazd faptul ci votul pentru acest proiect de hot6r6re

va fi secret, inmdneazl doamnelor gi domnilor consilieri buletinele de vot, $i anuntd comisia
speciali de numirare a voturilor, constituite din domnii consilieri Pulanu Petru, Galatanu Adrian
gi Cocul Daniel.

Domnii consilieri CocuJ Daniel Ei Pugcaqu Marius, refuzi si iqi exprime votul, gi au rupt
buletinele de vot.

in urma verificdrii buletinelor de vot depuse in urni, comisia special6 anun{5 rezultatul,
respectiv:

- 2 buletine de vot, rupte;
- 2 buletine de vot. "da" :

- 5 buletine de vot "nu";
- 6 buletine de vot, nule.
Proiectul de hot[rdre privind retragerea titlului de cetAtean de onoare conferit domnului

Beregoaie Carol a fost respins. Domnul Ivinescu Mircea s-a retras.

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea depunerii proiectului ..Renoyarea

integratl a clldirii - Sediul Primiriei" din Comuna GherieEti, jude{ut Neam{.
Domnul consilier Cocut Daniel, pregedinte de gedinJd, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotdr6re de la numdrul 3 al ordinei de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicS, culturi gi juridicl,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Domnul consilier Cocu{ Daniel, pregedinte de qedintS, invittr pe cei prezen}i, sA adreseze

intrebari.
Domnul consilier Igtoc Maricel, solicitd mai multe clarificAri, ce se dore$te cu acest

proiect.
Domnul Cocu! Daniel, iniliator al proiectului de hotirAre, spune ca trebuie intocmit un

proiect.



Doamna Coculi Antoaneta menJioneaz[ faptul c[, acest proiect de reabiliatre integratd
impune realizarea Raportului de expertizd tehnic6 a clddirii gi a Raportului de audit energetic,

inclusiv fiqa de analizd termic5 9i energeticd a clldirii, respectiv certificatul de performan{5
energeticd a clSdirii. Acest proiect de hotlr6re nu presupune aprobarea studiului de fezabilitate.
Suntem obligali sd finanlim realizarea unei stalii electric[ de inc[rcare.

Domnul consilier Igtoc Maricel considerd faptul c6 este necesara qi extinderea clidirii
prim6riei, dac6 se poate a fi realizat[ p6nd la reabilitare.

DomnuI consilier Puqcagu Marius spune ca implementarea proiectelor cu fonduri PNRR
este abia la inceput. S-au gdndit la aceast[ sursd de finantare prin PNRR, motivat gi de faptul cd

prin CNI e foarte greu.
Domnul consilier Andrieq Petru se bucurd pentru inilierea celor doui proiecte, dar gtie

sigur ci sunt foarte mulJi pagi de facut panA la oblinerea sursei de finan1are, Considerl cd fiecare

trebuie si se zbata pentru ducerea la indeplinire a proiectelor.
Domnul Primar apreciazl inilierea celor 2 proiecte de hotirdre, consider[ c[ doar

impreund pot fi realizate lucruri bune.
Domnul consilier lftime Constantin doregte s6 completeze cele spuse de domnul primar.

Adreseazi o intrebare, cili din consilierii prezenli au cunogtinli de proiectul pentru cledirea noul
a primlriei?

Domnul Cobzariu Dan, viceprimarul comunei Gherdegti, considerd cd cea mai bund

variantA este construirea unui sediu nou.
Domnul consilier lliegi Aurel propune si se mearg[ pe varianta care va avea 9i finalitate'
Nu mai sunt alte complet6ri, domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de qedintd supune

la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotrivi? ; Cine se

abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotlrire a fost aprobat in unanimitate.

4.PROIECT DE HOTARARE privind

"Renovarea integratl a cl5dirii Corpului B al $colii
jude{ul Neam{".

Domnul consilier Cocu! Daniel, pre$edinte de Eedin!i,
Local proiectul de hotdr6re de la numirul 4 al ordinei de zi.

supune dezbaterii Consiliului

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, economici, culturl qi juridictr,

au avizat favorabil proiectul de hotir6re.
Domnul consilier lliegi Aurel propune sa fie pdstratd arhitectura corpului de gcoalS "Spiru

Haret".
Nu mai sunt alte completeri, domnul consilier Cocu! Daniel, preledinte de gedin|[ supune

la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotriv[? ; Cine se

abtine? * Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotlrAre a fost aprobat in unanimitate.

S.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizlrii obiectivului de

investi(ie "infiin(are parc fotovoltaic in Comuna GherieEti, jude(ul Neam(".
Domnul consilier Cocut Daniel, preqedinte de gedintI, supune dezbaterii Consiliului

aprobarea depunerii proiectului
Gimnaziale din Comuna Gherleqti'

Local proiectul de hotArare de la numlrul 5 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Locat Gherdeqti, economicS, culturi
au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

qi juridic[,



Domnul Primar ia cuvdntul, spune ci acest parc fotovoltaic este benefic, ar acoperi
consumul de energie electricd al instituliilor din comund. Specialigtii cu care a discutat au
recomandat panourile fixe. Ca gi amplasament, va fi locul de la "drumul 60" cu "col{ lunci".

Domnul consilier Pugcaqu Marius, recomand6 ca aceste panouri sI fie amplasate pe
constructrii, terenul neproductiv poate fi lolosit in alte scopuri.

Nu mai sunt alte intrebdri, domnul consilier Cocu{ Daniel, preqedinte de gedinld supune la
vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? -
Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirAre a fost aprobat in unanimitate.

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investi{iei "Amenajare curte interioartr $coala GimnazialS,
comuna GHEtuIE$T(".

Domnul consilier Cocul Daniel, pre$edinte de qedin{d, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre de la numirul 6 a[ ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[egti, economicd, culturd gi juridicd,
au avizat favorabil proiectul de hot[rAre.

Domnul Primar spune cA sunt 2 oferte dar a omis sd le aducd. Le va prezenta la o $edinld
viitoare.

Domnul consilier Iftime Constantin se inscrie la cuvdnt. Este de acord cu acest proiect de
hotlrdre, Consiliul local a rdspuns prompt gi pozitiv la toate soliciterile adresate de conducerea

$colii Gher5egti. Ca 9i constatare, copiii, de la un an la altul, au devenit mai rdi in
comportament, folosesc un limbaj obscen. Propune sI se punl mai mult accent pe combaterea
violenlei in rdndul copiilor, acestia fiind instigali la violen|l gi datoritd jocurilor de pe calculator.
Se intreabd daci sunt mdsuri la nivel de gcoal[ ;i nu se pun in aplicare. Nu doregte rispuns la
intervenlia avuta.

Nu mai sunt alte intrebbri, disculii, domnul consilier CocuJ Daniel, preqedinte de qedinln
supune la vot proiectul de hotirAre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotlrAre a fost aprobat in unanimitate.

7. intrebiri qi interpellri.
Domnul consilier Mirtinaq Liviu spune cd pe strada Veteranilor sunt ni$te pietroaie, qi

roage se se ocupe cineva sd fie luate.
Domnul consilier Putranu Petru intreabd in ce stadiu este investilia referitoare la

amenajarea locului de joacd din satul Telcani, considerd cd cineva trebuie sd rispund[ daci
lucrdrile vor fi fEcute cu costuri mai mari.

Domnul Primar rispunde, s-a efectuat studiul geotehnic, urmeaz5 emiterea autorizaliei de

construire.
Doamna consilier Dlnculesei Ermina, propune, dat fiind faptul cd se va amenaja curtea

gcolii, parcarea, ca Aleea $colii se fie retrasd din proiectul depus, gi si fie modernizati cu fonduri
din bugetul local.

Domnul consilier Iliegi Aurel intreabd pe domnul Primar dacd gtie de pamdntul negru

care se transporti citre diverqi cet[Ieni, din groapa fecute pe pSgunea situati in satul Telcani, cu
utilajele primdriei. gi toate acestea fara aprobarea Consiliului local.

Domnul Primar rdspunde, nu gtie.
Doamna Coculi Angtoaneta, nu $tie, dar propune sanclionarea celor vinovali.



Domnul consilier I$toc Maricel propune domnului Primar sd le prezinte aspecte legate de

mansardarea dispensarului.
Domnuf consilier pugcagu Marius, intreab[ dacl au inceput lucririle de decolmatare a

Ciurlacului.
Domnul Primar rispunde, o firma a cAqtigat licitalia, au inceput luodrile'

Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, qi domnul consilier Cocul Daniel, presedinte de

qedinli, declar6 inchise lucrdrile qedinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDTNTA,
CONSILIER,

COCUT DANIEL

Secretar general,

PilSnceanu Marcela


