
                                                                                                                                                

R O M ÂN I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 25 noiembrie 2021, în şedinţa ordinară 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. 240, Primarul a convocat 

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

La şedinţă sunt prezenţi: doamna Pălănceanu Marcela, secretarul general al Comunei 

Gherăeşti, doamna Cocuți Antoaneta, șeful Biroului Financiar Contabil, şi un număr de 15 

consilieri care au fost aleşi. Participă domnul Galan Cristian, consilier personal. 

 Întrucât la şedinţă  participă un număr de 15 consilieri, şedinţa este legal constituită  şi se 

pot începe lucrările.  

  Înainte de începerea lucrărilor, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare 

de îndată din data de 01 noiembrie 2021, fiind aprobat în unanimitate de voturi.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, 

conform Dispoziţiei nr. 240 din 19.11.2021: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 

local pe anul 2021. 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  și 

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.  

           3.  Întrebări și interpelări. 

 

 Domnul primar propune domnilor consilier completarea ordinei de zi, cu 5 proiecte de 

hotărâre inițiate după ce au fost transmise materialele de ședință, și care reprezintă o urgență.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune citirea acestor completări, punctual, pentru a 

putea supune la vot. 

 Domnul consilier Iftime Constantin solicită înscrierea la cuvânt, înainte de a se supune la 

vot ordinea de zi. Pentru ședința ordinară, au fost trimise materialele cuprinzând 2 proiecte, în 

termenul legal.  

 Domnul Primar motivează completarea ca urmare a primirii cu o zi în urmă a 

documentației pentru schimbarea centralelor. 

 Domnul Viceprimar spune că în regulamentul aprobat, titlul de cetățean de onoare se 

conferă la data de 1 Decembrie. Iar înlocuirea tâmplăriei la sediul Primăriei, este o urgență, 

având în vedere anotimpul în care ne aflăm.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina, consideră faptul că sunt urgente și necesare aceste 

completări, fără a fi părtinitoare. Supune la vot ordinea de zi, în forma trimisă. Cine este pentru ? 



– 15 voturi; Cine este contra? Cine se abţine? Cu 15 voturi ”pentru”, ordinea de zi a fost aprobată 

în unanimitate.  

În continuare, se supune la vor completarea ordinii de zi, cu cele 5 proiecte de hotărâre 

inițiate ulterior trimiterii materialelor pentru ședință.  

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico – 

economici  pentru obiectivul de investiție ” Înlocuire cazane încălzire cu funcționare pe 

combustibil solid, cu cazane funcționând cu gaze naturale – Sala de festivități” din satul 

Gherăești”,  comuna Gherăești, județul NEAMȚ.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico – 

economici  pentru obiectivul de investiție ” Înlocuire cazane încălzire cu funcționare pe 

combustibil solid, cu cazane funcționând cu gaze naturale – Cămin Cultural + Bibliotecă” din 

satul Gherăești,  comuna Gherăești, județul NEAMȚ. 

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico – 

economici  pentru obiectivul de investiție ” Înlocuire cazane încălzire cu funcționare pe 

combustibil solid, cu cazane funcționând cu gaze naturale – Școala Gherăești și grădinița” din 

satul Gherăești”,  comuna Gherăești, județul NEAMȚ. 

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului pentru 

conferirea titlului de ”Cetăţean de onoare al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ”şi acordarea 

titlului de ”Cetăţean de onoare al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ”, domnului BEREŞOAIE 

CAROL. 

Inițiator: Viceprimar, Cobzariu Dan 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local pe 

anul 2021.  

Inițiator: Viceprimar, Cobzariu Dan 

 Cine este pentru ? – 8 voturi; Cine este contra? – 7 voturi. Cine se abţine? Cu 8 voturi 

”pentru”, completarea ordinii de zi a fost aprobată.  

 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local pe anul 2021. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 1 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Andrieș Petru propune majorarea sumei la 300 lei.  

Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre cu acordarea a 200 lei 

pentru fiecare cuplu, diplome,  așa cum a fost anii anteriori. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine 

este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate.   

  

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  și 

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 2 al ordinii de zi. 



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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.   Cine este pentru ? – 15 voturi; 

Cine este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat 

în unanimitate.   

 

3. Întrebări și interpelări 

Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință invită domnii consilieri să se 

înscrie la cuvânt.  

Domnul consilier Ilieși Aurel, propune pe viitor să nu se mai inițieze proiecte de hotărâre. 

Sunt foarte multe aprobate, și nu s-au dus la îndeplinire.  

Domnul consilier Andrieș Petru semnalează prezența unui bolovan pe strada Vasile 

Alecsandri, e foarte periculos, personal a văzut o persoană care se deplasa cu bicicleta și care a 

căzut.  

Domnul consilier Pușcașu Marius propune întocmirea unui proiect tehnic pentru execuția 

unui parapet de-a lungul șanțului pe strada Vasile Alecsandri, în curbă, la locuitorul Pușcașu Ilie.  

Domnul consilier Iștoc Maricel întreabă dacă suntem pregătiți pentru iarnă. Domnul 

Primar răspunde că da, este material antiderapant.  

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă dacă se cunoaște problema persoanei care a 

executat o fântână pe stadion, iar acum cere să fie despăgubit. Domnul Primar spune că a 

solicitat acte de proprietate pe teren persoanei respective, pentru a putea clarifica această 

problemă.  

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și cei 7 consilieri care nu au votat completarea ordinii 

de zi, se retrag. (Cherecheș Adrian, Cocuț Daniel, Iftime Constantin, IlieșiAurel, Iștoc Maricel, 

Mărtinaș Liviu, Puțanu Petru) 

 

În continuare, doamna consilier Dănculesei Ermina supune dezbaterii proiectele de 

hotărâre care au făcut obiectul completării ordinii de zi. 

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiție ” Înlocuire cazane încălzire 

cu funcționare pe combustibil solid, cu cazane funcționând cu gaze naturale – Sala de 

festivități” din satul Gherăești”,  comuna Gherăești, județul NEAMȚ.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 4 al ordinei de zi. 

Comisia de specialitate ale Consiliului Local Gherăești economică, a avizat nefavorabil 

proiectul de hotărâre ia comisiile cultură și juridică, au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Doamna Antoaneta Cocuți, șef Birou, spune că este foarte important ca aceste proiecte să 

fie aprobate de anul acesta, în bugetul pe anul viitor pot fi evidențiate ca lucrări în continuare, 

pentru derularea lor nu este necesar să fie aprobat bugetul pe anul 2022.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.   Cine este pentru ? – 8 

voturi; Cine este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.   

  



 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiție ” Înlocuire cazane încălzire 

cu funcționare pe combustibil solid, cu cazane funcționând cu gaze naturale – Cămin 

Cultural + Bibliotecă” din satul Gherăești,  comuna Gherăești, județul NEAMȚ. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 5 al ordinei de zi. 

Comisia de specialitate ale Consiliului Local Gherăești economică, a avizat nefavorabil 

proiectul de hotărâre ia comisiile cultură și juridică, au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.   Cine este pentru ? – 8 voturi; 

Cine este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat 

în unanimitate.   

 

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea realizării investiției și a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiție ” Înlocuire cazane încălzire 

cu funcționare pe combustibil solid, cu cazane funcționând cu gaze naturale – Școala 

Gherăești și grădinița” din satul Gherăești”,  comuna Gherăești, județul NEAMȚ. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 6 al ordinei de zi. 

Comisia de specialitate ale Consiliului Local Gherăești economică, a avizat nefavorabil 

proiectul de hotărâre ia comisiile cultură și juridică, au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Pușcașu Marius atrage atenția asupra întocmirii procedurii, să fie și 

contract de mentenanță.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.   Cine este pentru ? – 8 

voturi; Cine este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.   

 

  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului 

pentru conferirea titlului de ”Cetăţean de onoare al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ”şi 

acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ”, domnului 

BEREŞOAIE CAROL. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 7 al ordinei de zi. 

Comisia de specialitate ale Consiliului Local Gherăești economică, a avizat nefavorabil 

proiectul de hotărâre ia comisiile cultură și juridică, au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul Viceprimar Cobzariu Dan prezintă etapele în care domnul Bereșoaie Carol a 

îndeplinit diverse funcții, în slujba cetățenilor comunei, și nu numai, fapt pentru care motivează 

inițierea acordării acestei distincții.   

Domnul consilier Andrieș Petru întreabă dacă domnul Bereșoaie Carol știe de această 

inițiativă, răspunsul este da.  

Domnul consilier Pușcașu Marius propune să rămână ziua de 1 Decembrie pentru 

decernare, nu e corect să fie modificat regulamentul, în lipsa celorlalți consilieri locali care au 

plecat. Consideră faptul că va afla mai multe despre parcursul profesional al  domnului Bereșoaie 

Carol, personal de la dumnealui.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.   Cine este pentru ? – 8 

voturi; Cine este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.   



 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local pe anul 2021.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre de la numărul 8 al ordinei de zi. 

Comisia de specialitate ale Consiliului Local Gherăești economică, a avizat nefavorabil 

proiectul de hotărâre ia comisiile cultură și juridică, au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul Viceprimar spune că a inițiat acest proiect de hotărâre, având în vedere faptul că 

orice cheltuială trebuie adusă la cunoștința și aprobarea consiliului local, și reprezintă o 

necesitate. În situația în care se va construi un sediu nou, această clădire nu va fi demolată, se vor 

găsi diverse întrebuințări. Costul estimat pentru tâmplărie  este de 25.384 lei.  

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de 

ședință, supune la vot.   Cine este pentru ? – 8 voturi; Cine este împotrivă?  Cine se abţine?   Cu 

8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

DĂNCULESEI ERMINA 
 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


