
ROMAN IA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHERAESTI

PROCES VERBAL

incheiat ast[zi 12 aprilie 2022, in gedinla extraordinari a Consiliului Local a[ comunei

Gheraesti'judelulftlXTlirt,t", 
art. 133, alin. l, art' 134, alin' 1' lit' a' alin'5' art' 135' art' 155'

alin. l, lit. b qi lir. e, arin. :, [t.-ll "rt. 
isi, 

"ril. 
1,lit..a din orjonanla de Urgenfd a Guvernului

nr. 57l2ll9 privind Codul eArni"itt'"ti'' prin Dispozilia nr' 200' Primarul a convocat

consiliului Local al comunei Gherlegti, judelui N"u.1, consilierii fiind invitali la gedin16'

La Sedinla ,un, p,t"nii' 
"Joam"na 

PdLlanceanu Marcela' secretarul general al Comunei

Gherdegti, doamna Coculi ""I"-ti", i"f't-eitourui.. 
pinunciar Contabil' qi un numir de 1l

consilieri care au fost ur"qi. r-ipr.r.' n"iiotivat domnii consilieri: Iftime constantin, (a anuntat

telefonic faptul cd a intervenit o problemi urgenu si nu poate fi prezent la 9edin16)' Iliegi Aurel'

lEtoc Maricel Ei Pulanu Petru'

Domnul Bereqoae Pavel, primarul comunei G.herdesti' nu este prezent la gedin[5'

intrucdt la s.ointa purti.ipa". "r*a, 
de I I consilieri. gedinla esre legal constituita 9i se

*t 
"tiXtrl;,tJX:'rt;."0"r.u lucrdrilor, se supune la vot procesul verbal ar gedintei din data de 31

maftie 2022, fiind aprobat cu I I voturi "pentru"'

Domnul consilie. c*'i o"'f"f, i""i"aint"f" de qedin![' prezinti ordinea de zi' conform

Dispoziliei nr. 200 din-08'04'2022:

l.pRolECT DE HOTARAR;"p'ririna uprouur.a devizului general pentru obiectivul de investilie

;il.*j;; curte interioard $coala cimnaziali' Comuna Cherleqti"'

ln iliator: Primar. Pavel BereSoae'

2.PROIECT DE HOTARAR; ?riri-"pr"u".ea efectudrii unor cheltuieli din bugetul local pe

anul2022.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae'

3.PROIECT DE HOTARAR; i.iril.'J-up.ouurea taierii arborilor situati pe domeniul public al

Comunei GherAeqti, judelul Neamt'

Iniliator: Primar. Pavel Beregoae'

4. pRolECT DE HOTARAR; p"i"ra aprobarea .realizlrii 
obiectivului de investilie

':irn""O*. p"." in satul GherSeqti, tomuna Gherieqti' iudelul Neamf"

In(iator: Primar, Pavel Bereqoae'

5. intreb6ri Ei interPeltrri'

inaintedeSupunerealavotaordiniidezi,domnulconsilierCoculDaniel,pregedintede
5edinld. propune.o.pt.,ur.u'irii"ii i.li .u proi.ctul de hotardre privind alocarea unor fonduri

nenrru sustinereu u.ti, itafri" ri"^r"..- a*.r.tl"i Sportive $colare "CUTEZATORIl" . din

comuna Gherde5ti. judelul Neamf iniliator domnul prtmar'



Domnul consilier Cocu| Daniel, preEedinte de qedin{6, supune la vot proiectul ordinii de

zi, inclusiv completarea fEcutl. Cine este pentru ? - I I voturi; Cine este contra? Cine se abtine?

Cu 11 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobati in unanimitate de voturi.

I.pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de

investi{ie "Amenajare curte interioari $coala Gimnaziali, Comuna Gherieqti".
Domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de qedin]d, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotArare de la numirul I al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Locat Gherieqti, economic6, culturd 9i juridic6,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

Doamna consilier Dinculesei Ermina prezinti acest proiect de hotdrdre. Precizeazi faptul

c[, degi in bugetul inilial a fost aprobat[ suma de 70.000 lei, aceasta sumS se depigegte qi are

rugamintea cidomnii consilieri s[ fie de acord cu suplimentarea sumei, la o viitoare rectificare

de buget. Soliciti sprijinul Primdriei pentru achizilia qi transportul pdmdntului necesar. Doamna

Coculi Antoaneta spune cI aceste cheltuieli sunt incluse in deviz. Nu se permite ca acest pamant

s[ fie adus de pe pdgunea din satul Te{cani.
Domnul viceprimar spune c6 a tichidat groapa din Te{cani, nu $tie de unde ar putea se

aduc[ pdmdnt.
Domnul consilier Puqcagu Marius propune saparea ganlurilor, iar acest pamant s6 fie

folosit la gcoal[.
Domnul consilier Cocu! Daniel intreabi ce se intampla cu gardul de la qcoall'

Doamna consilier D[nculesei Ermina r[spunde, acest gard nu frgureazd inscris in

inventar, se vor urma pagii pentru lucrare nou5, va solicita sprijinul inspectorului din cadrul

Compartimentului uarbinism al Primlriei Gheraeqti. Ca gi solulie de moment, va fi acoperit cu

plasd verde.
Nemaifiind disculii, intrebdri, domnul consilier cocu! Daniel, preqedinte de qedin{6

supune la vot proiectul de hotarare. cine este pentru ? - I I voturi; cine este impotriv6? ; cine se

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

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din bugetul

locat pe anul 2022.
Domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de qedinld, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotdr6re de la numlrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, economicd, culturi 9i juridicn,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

Doamna consilier Dlnculesei Ermina apreciazi activitatea desfEgurata de profesorii de

educalie fizicd, tot timpul au avut rezultate foarte bune. Considerd cl suma propus5 pentru

pachet,30 lei pentru fiecare copil, este suficientd.
Nu mai sunt disculii, intreb[ri, domnul consilier Cocu] Daniel, preqedinte de 9edin16

supune la vot proiectul de hotdrire. cine este pentru ? - I I voturi; Cine este impotriv[? ; cine se

aUlineZ - Cu I I voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate'

3.pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tiierii arborilor situa{i pe domeniul

public al Comunei Gherie;ti' jude{ul Neam{.
Domnul consilier Cocut Daniel, pre$edinte de qedint[,

Local proiectul de hotirire de la numdrul 3 al ordinei de zi.
supune dezbaterii Consiliului



Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicS, culturd gi juridica,
au avizat favorabil proiectul de hotirAre.

Domnul consilier M6rtinag Liviu se inscrie la cuv6nt. Nu este de acord cu taierea
arborilor. Pe strada Vasile Alecsandri, vor incurca la construclia trotuarelor, la amenajarea
parcului. Sunt arbori plantatri in urmd cu zeci de ani, simbol al Gheriegtiului.

Domnul viceprimar spune cd arborii de pe strada Vasile Alecsandri au fost defrigali de cei
de la E-ON. DupA terminarea lucrlrilor, vor fi plantati alli pomi.

Doamna Dbnculesei Ermina ia cuvdntul. Considerd faptul cd o persoanA i$i poate schimba
opinia fald de acelagi lucru. Propune sd fie fEcut un front comun, pentru a gasi o solulie potrivitd.

Domnul consilier Pal Sebastian propune plantarea de pomi de-a lungul p6gunilor.
Domnul consilier Cocu! Daniel, intreabi ce se intAmplI cu cioatele.
Domnul viceprimar rispunde, vor fi scoase toate, in regie proprie.
Nu se mai inscrie nimeni la cuv6nt, nu mai sunt discufii, intrebiri, domnul consilier

CocuJ Daniel, pregedinte de qedinli supune la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - l0
voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se abline? I ablinere (domnul consilier Mlrtinag Liviu).
Cu l0 voturi "pentru", proiectul de hotirAre a fost aprobat.

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizirii obiectivului de investi{ie
"Amenajare parc in satul Gherleqti, Comuna GherleEti, jude{ul Neam(".

Domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de qedin![, supune dezbaterii Consiliu]ui
Local proiectul de hot6rdre de la numdrul 4 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economic6, cultur[ qi juridic6,
au avizal nefavorabil proiectul de hotirAre.

Domnul Viceprimar prezinti domnilor consilieri date legate de amenajarea parcului. Vor
fi bdncule, arbutti omamentali, in cadrul acestui proiect realizat de un peisagist, nu au fost luate
in calcul parcdrile. Azi nu discutdm despre sume, oricum vor fi costuri mari.

Domnul consilier Andrieg Petru, propune o dezbatere publicd pe marginea realizirii
acestui parc, gi care determind implicit ca b6lciul anual s[ nu se mai organizeze pe acest loc,

Domnul Viceprimar spune cd bAlciul se va organiza pe stadion.
Domnul consilier Cherecheq Adrian, nu susline realizarea acestui proiect, considera ca

sunt alte prioritdli, respectiv qanJurile de pe strada $tefan cel Mare, asfaltarea strAzilor, apoi

parcul.
Domnul consilier Pugcaqu Marius propune amenajarea parcului, a$a cum este cel de la

Primdrie. Este de acord cu cele spuse de domnul consilier Cherecheq Adrian, nu va susfine acest

proiect de hotirAre. Propune un sondaj de opinie, pe pagina primdriei, de fapt, de aici trebuia
plecat. S-a greqit ordinea operaliilor, acest parc nici nu este inscris pe lista obiectivelor de

investili i pe anul 2022.
Domnul consilier Pal Sebastian consideri cd tinerii din comund merita acest parc.

Doamna consilier D[nculesei Ermina este de acord cu dezbaterea publicd a acestui

proiect, fiecare r[spuns "da" sau "nu" sA fie argumentat, $tie ca tinerii din comuna noastrA merg

in parc la Pildegti. Locuieqte in aceasti zond, este o tradilie veche de a se organiza bdlciul, o datl
pe an, apoi acest loc rdmine uitat de lume, pAnd in primivara urmetoare, iarba se distruge.

Nu mai sunt alte completdri, domnul consilier Cocut Daniel, pre$edinte de gedinjl supune

la vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ? - I vot; Cine este impotrivd? - 2 voturi; Cine se

abline? - 8 voturi. Cu I vot "pentru", proiectul de hotdrdre a fost respins.



5' PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor fonduri pentru sustinerea activititii
sportive, Asocia(iei Sportive $corare "CUTEZArORrI", din comuna iherregti, judeful
Neamf.

Domnul consilier cocu| Daniel, pre$edinte de qedinld, supune dezbaterii consiliului
Local proiectul de hotErdre de la numdrul 5 al ordinei de zi.

. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economica, cultur[ qi juridicd,
au ayizal favorabil proiectul de hotdrdre.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, invitd domnii consilieri sd participe vineri, t 5
aprilie 2022Ia "olimpiada satelor", vor veni echipe din 6jude{e, invitali de Inspectoratul $colar.

. Doamna contabil propune ca in cuprinsul hot[rdrii sd fie suma ae +.ooo lei, c6i a fost
aprobat la fundamentarea bugetului, urmdnd ca suma de 1.500 lei sd fie solicitatd pentru alte
evenimente. Contractul de finanlarea va fi intocmit pentru suma de 4.000 lei.

Nu mai sunt disculii, intrebtrri, domnul consilier cocuJ Daniel, preqedinte de gedint[
supune la vot proiectul de hotrrare. cine este pentru ? - I I voturi; cine esti impotrivd? ; cine se
abline? - Cu I I voturi "pentru,,, proiectul de hotarAre a fost aprobat in unanimitate.

6. intrebiri gi interpetdri.
Domnul consilier Mdrtinaq Liviu se inscrie la cuvAnt, intreabd dacd terenul de sport de la

qcoall mai este in garan]ie, a observat cr se distruge tartanul, din cauza pietreloi care se
desprind de pe margine.

Domnul viceprimar rispunde, a fost contactatd firma care a executat |ucrarea, zona cu
probleme nu este sub garanlie, dar s-au rezolvat.

Domnul consilier Mirtinaq Liviu semnaleazd problema maginilor de tonaj care trec pe
strada Biruinla, de aproximativ 3 zile. Considerd cd se va distruge asfaltul.

Domnul consilier Andrieg Petru este dezamdgit, a propus s6 fie instalate ldmpi pe st0lpii
de iluminat public in Gherieqtii Noi, dar nu s-a fbcut nimic. cdminul cultural este in bezne. Sd
fie luate misuri cu gunoiul care se adund din cimitir, avut in vedere decolmatarea ganlurilor.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvant, gi domnul consilier cocuJ Daniel, pregedinte de
gedin|6, declard inchise lucrlrile qedinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

COCUT DANIEL

Secretar general,
Pdldnceanu Marcela


