
R O M ÂN I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 26 octombrie 2021, în şedinţa extraordinară de îndată  a Consiliului Local 

al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 5, art. 135, art. 155, 

alin. 1, lit. b și lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia nr. 216, Primarul a convocat 

Consiliului Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.  

La şedinţă sunt prezenţi: domnul Primar, ec. Pavel Bereşoae, doamna Pălănceanu 

Marcela, secretarul general al Comunei Gherăeşti, doamna Cocuți Antoaneta, șeful Biroului 

Financiar Contabil, şi un număr de 9 consilieri care au fost aleşi. Lipsesc nemotivat domnii 

consilieri: Cherecheș Adrian, Cocuț Daniel, Iftime Constantin,   Iștoc Maricel, Mărtinaș Liviu și 

Pușcașu Marius. Participa domnul Galan Cristian, consilier personal al Primarului. 

Doamna Pălănceanu Marcela propune domnilor consilieri să aleagă președintele de 

ședință, având în vedere faptul că domnul consilier Iștoc Maricel, lipsește.  

Domnul consilier Andrieș Petru propune pe domnul consilier Cobzariu Dan, se aprobă în 

unanimitate de voturi.  

 Domnul consilier Cobzariu Dan, supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare 

de îndată din data de 18.10.2021. Cine este pentru ? – 9 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  

Cu 9 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.  

 Domnul consilier Cobzariu Dan,  președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 216  din 25.10.2021:  

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general 

pentru obiectivul de investiție Proiectare si Construire Șanțuri betonate pe strada Cobzaru 

intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gherăești, Comuna Gherăești, județul 

Neamț.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae.  

 2.  Întrebări și interpelări. 

Domnul Primar se înscrie la cuvânt și propune domnilor consilieri să fie de acord cu 

suplimentarea ordinii de zi, cu încă 2 proiecte de hotărâre, respectiv: 

- PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ” Amenajare PARCARE LA GRĂDINIȚA SFÂNTA 

FAMILIE GHERĂEȘTI, în satul Gherăești”,  județul NEAMȚ; 

- PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor 

tehnico – economici  pentru obiectivul de investiție ” Amenajare PARCARE LA 

GRĂDINIȚA SFÂNTA FAMILIE GHERĂEȘTI, în satul Gherăești”,  județul NEAMȚ.  

  Domnul consilier Cobzariu Dan,  supune la vot proiectul ordinei de zi, și cu 

suplimentarea făcută de domnul primar.   

 Cine este pentru ? – 9 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 9 voturi pentru, 

ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

   



 Domnul consilier Cobzariu Dan, președinte de ședință, supune dezbaterii primul proiect 

al ordinii de zi. 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general 

pentru obiectivul de investiție Proiectare si Construire Șanțuri betonate pe strada Cobzaru 

intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gherăești, Comuna Gherăești, județul 

Neamț.  

 Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești, economică, cultură și juridică, 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul Primar informează domnii consilieri prezenți în legătură cu demersurile făcute 

de la ultima ședință, respectiv 18 octombrie 2021. Împreună cu domnul Galan, consilierul 

personal, s-au deplasat la toți cei din comuna Gherăești care desfășoară activitate în domeniul 

construcțiilor. Nu a dorit nimeni să execute această investiție, au lucrări în derulare, termene, nu 

le permite timpul. Se cunoaște punctul de vedere legal primit de la I.S.C Neamț,  nu avem voie să 

executăm această lucrare în regie proprie. 

 Domnul consilier Puțanu Petru se înscrie la cuvânt și îl întreabă pe domnul primar dacă 

cei contactați au motivat ceva legat și de prețul lucrării, nu doar de timp.  

 Domnul primar răspunde, a trimis lista de cantități către toți constructorii, nu au clarificat 

aspectul banilor.  

 Domnul consilier Andrieș Petru spune că este foarte dezamăgit, urmare a celor întâmplate 

la sfărșitul săptămânii, când domnul Viceprimar le-a solicitat să semneze un document. Și-a dat 

seama de faptul că între domnul Primar și domnul Viceprimar nu există colaborare.  

 Domnul Viceprimar răspunde. Ieri dimineață, a avut o discuție cu domnul Primar, care  

s-a consultat cu un diriginte de șantier, și foarte important ce a transmis domnul diriginte de 

șantier, domnul viceprimar dacă își va asuma această lucrare, să o facă pe banii dumnealui.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel întreabă dacă s-a angajat deja diriginte de șantier. Domnul 

Primar răspunde că doar a consultat un diriginte de șantier în această problemă.  

 Domnul consilier Galațanu Adrian se înscrie la cuvânt. Acest proiect de hotărâre a fost 

aprobat de 2 ori în consiliu local, de ce nu a fost pus în aplicare? A înțeles din proiect, vor fi 

toate șanțurile demolate, pe bani foarte mulți.  Întreabă, pe domnul Primar, în condițiile în care 

va fi aprobat acest proiect de hotărâre astăzi,  dacă pot fi făcute anumite modificări pe parcurs, 

astfel ca șanțurile care sunt bune să nu fie demolate.  

 Domnul Primar răspunde că vor fi specialiști care vor decide acest aspect, dumnealui nu 

este de specialitate. 

 Domnul consilier Galațanu Adrian recomandă ca pe viitor să se analizeze mai bine 

situațiile, propune urgentarea racordului la utilități pentru această stradă.  

 Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Cobzariu Dan, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 9 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 9 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi,  

  

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiție ” Amenajare PARCARE LA GRĂDINIȚA 

SFÂNTA FAMILIE GHERĂEȘTI, în satul Gherăești”,  județul NEAMȚ; 

 Domnul consilier Cobzariu Dan, președinte de ședință, supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești, economică, cultură și juridică, 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 



Domnul consilier Puțanu Petru, în calitate de inițiator, prezintă proiectul de hotărâre. 

Ieri dimineața a fost contactat de Sora Regina pentru mai multe probleme și a  întrebat și 

de parcare. Este clar pentru toată lumea că trebuie făcută. Propune urgentarea acestei lucrări, 

având în vedere faptul că încă se lucrează pe strada Biruința. Dorește să fie anunțat când vor 

începe lucrările, pentru a urmări execuția, rezultatul final să fie o  lucrare de calitate.  

Domnul consilier Andrieș Petru ia cuvântul, spune că este foarte dezamăgit, încă din 

mandatul când a fost viceprimar, împreună cu domnul primar, au dorit să execute această lucrare, 

dar din anumite motive, Sora Regina nu a mai fot de acord.  

 Domnul consilier Puțanu Petru consideră că se putea găsi o soluție, având în vedere că 

domnul Andrieș era la conducere atunci.  

Nu mai sunt discuții, domnul Cobzariu Dan,  președinte de ședință,  supune la vot 

proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? – 9 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abține? Cu 9 

voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

  

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiție ” Amenajare PARCARE 

LA GRĂDINIȚA SFÂNTA FAMILIE GHERĂEȘTI, în satul Gherăești”,  județul NEAMȚ.  

 Domnul consilier Cobzariu Dan, președinte de ședință, supune dezbaterii proiectul de 

hotărâre. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești, economică, cultură și juridică, 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt discuții, domnul Cobzariu Dan,  președinte de ședință,  supune la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru ? – 9 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abține? Cu 9 voturi 

”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

            4.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Andrieș Petru atrage atenția, asupra lucrărilor care se execută spre satul 

Gherăeștii Noi, propune supravegherea muncitorilor, pentru a aduce la starea inițială porțiunile 

de teren pe care se intervine. Aceeași situați și cu muncitorii de la Cis – Gaz.  

 Domnul Viceprimar răspunde, a atras atenția, dar nu poate impune nimic, sunt muncitorii 

unei firme private.    

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Cobzariu Dan, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

COBZARIU DAN 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


