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 Încheiat astăzi 29 ianuarie 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. 7, 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 15 consilieri care au fost aleşi.  

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

pot începe lucrările.    

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 7 din 22.01.2021: 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  

pentru trimestrul IV 2020  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

teritoriale din comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ”  şi a „Planului de evacuare în cazul situaţiilor 

de urgenţă” pentru anul 2021.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni  de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat, în anul 2021.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

4.PROIECT DE HOTARÂRE privind acordarea unor drepturi personalului din  

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei GHERĂEȘTI, în anul 2021.  

   Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru însușirea raportului privind activitatea asistenților 

personali în semestrul II anul 2020.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

6.PROIECT DE HOTARARE  privind actualizarea și stabilirea componenței echipei mobile 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.   

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 



7.PROIECT DE HOTARARE  privind actualizarea și completarea CONSILIULUI 

COMUNITAR CONSULTATIV pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al 

comunei Gherăeștii în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al Comunei Gherăești, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 și a 

Programului de activitate pentru anul 2021, al Bibliotecii Comunale ”P.S. Petru Gherghel – 

Episcop” GHERĂEȘTI.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gherăeşti, județul Neamț.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a  

comunei Gherăeşti.  

Inițiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului 

bunurilor ce alcătuiesc domeniului privat al  comunei GHERĂEȘTI, judeţul Neamţ.  

Inițiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei 1 la H.C.L nr. 90 din 27.11.2020 

privind introducerea în domeniul public a investiției „Extindere rețea de canalizare în satul 

Gherăești, județul Neamț și extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna Gherăești, județul 

Neamț “ și punerea acesteia la dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea 

operării, administrării și exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/14.07.2009.  

Inițiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Comunei GHERĂEȘTI a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și 

valorificării acestora în condițiile legii.  

Inițiator: Primar, ec. Pavel Bereșoae 

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și modificarea statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gherăești, județul Neamț.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință.  

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea racordării satului Pildești, comuna Cordun, 

județul Neamț, la sistemul public de alimentare cu apă al comunei Gherăești.  

Inițiator: Primar, ec. Pavel Bereșoae. 



18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.  

Inițiator: Primar, ec. Pavel Bereșoae. 

19. Analiza ACTIVITĂȚII S.V.S.U – COMUNA GHERĂEȘTI, semestrul II 2020. 

           20.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul Primar solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009, înscris la punctul 18 al ordinei de zi.  

 Domnul consilier Iftime Constantin solicită clarificări.  

 Domnul Primar spune că a fost contactat la telefon, au mai fost făcute unele modificări, 

urmare a perioadei de dezbare publică, urmând să fie comunicate și unității noastre.  

Se supune la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este contra?  

Cine se abţine?  Cu 15 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 

 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru trimestrul IV 2020  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activități.  

Domnul consilier Ilieși Aurel, 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. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi. 

 

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor teritoriale din comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ”  şi a „Planului de evacuare în 

cazul situaţiilor de urgenţă” pentru anul 2021.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 2 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi. 

 

 3.PROIECT DE HOTARÂRE privind acordarea unor drepturi personalului din  

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei GHERĂEȘTI, în anul 2021.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 3 al ordinei de zi. 



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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi. 

 

  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni  de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat, în anul 

2021.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

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

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi. 

 

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru însușirea raportului privind activitatea 

asistenților personali în semestrul II anul 2020.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

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

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi.  

 

 6.PROIECT DE HOTARARE  privind actualizarea și stabilirea componenței 

echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.   

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

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

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune ca această echipă să lucreze la un centralizator 

al cazurilor mai deosebite.  

 Domnul Cocuț Daniel propune identificarea unui spațiu pentru cazurile de violență în 

familie. 

 Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  

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 de voturi. 

  

 7.PROIECT DE HOTARARE  privind actualizarea și completarea CONSILIULUI 

COMUNITAR CONSULTATIV pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

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

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina propune acordarea sprijinului în vederea angajării 

unui psiholog la Școala Gimnazială, având în vedere faptul că Inspectoratul Școlar nu aprobă 

înființarea unui post pe structura unității de învățământ.  

 Domnul consilier Pușcașu  Marius propune asocierea  mai multor unități de învățământ, 

astfel poate se aprobă înființarea postului.  

 Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi.  

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanților Consiliului 

Local al comunei Gherăeștii în comisia pentru evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Gherăești, pentru 

activitatea desfăşurată în anul 2020.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

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

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Puțanu Petru propune pe domnul consilier Ilieși Aurel. 

 Domnul consilier Iftime Constantin propune pe domnul consilier Cocuț Daniel. 

 Nu se mai fac alte propuneri, se supune la vot. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este 

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

unanimitate de voturi. 

 

 9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 

2020 și a Programului de activitate pentru anul 2021, al Bibliotecii Comunale  ”P.S. Petru 

Gherghel – Episcop” GHERĂEȘTI.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 9 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Puțanu Petru, apreciază activitatea doamnei bibliotecar, activitățile 

desfășurate sunt cunoscute și finalizate cu premii.  



 Domnii consilieri Ilieși Aurel, Iftime Constantin, Cocuț Daniel, apreciază , aduc cuvinte 

de laudă, activitatea desfășurată de doamna Bereșoaie Roxana Crina, le-a schimbat percepția 

despre munca unui bibliotecar. 

 Pentru domnul Primar, s-a confirmat faptul că ”omul sfințește locul” în cazul doamnei 

bibliotecar.  

 Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  

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 de voturi.  

 

 10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gherăeşti, județul Neamț.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 10 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius spune că este necesar să fie stabilit un orar de 

funcționare, respectiv program cu publicul. În orice situație, urgențele vor avea prioritate.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu atrage atenția asupra faptului că, unii funcționari stau pe 

rețelele de socializare în timpul programului. Domnul Primar spune că a folosit aceasta doar 

pentru postarea unor anunțuri de interes public.  

 Nu mai sunt discuţii, completări, pe marginea proiectului de hotărâre și domnul consilier 

Ilieși Aurel, președinte de ședință,  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 de voturi.  

 

 11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  instituirea unor facilităţi fiscale şi 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de 

pe raza administrativ-teritorială a  comunei Gherăeşti.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 11 al ordinei de zi. Comisia de specialitate a Consiliului 

Local Gherăești nr. 1, economică, a avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile de 

specialitate cultură și juridică, au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.  

 Domnul consilier Cocuț Daniel, solicită, în măsura în care nu sunt date confidențiale, să 

fie nominalizate câteva persoane care ar putea beneficia de aceste facilități.  

 Domnul consilier Puțanu Petru afirmă faptul că, dacă nu ne obligă legislația, nu i se pare 

corect să se aprobe aceste facilități.  

 Domnul Primar spune că oricum, cei care sunt răi platnici, nu vor achita nici în aceste 

condiții. 



 Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 7 voturi; Cine este împotrivă? – 5 voturi 

Cine se abţine? – 3 voturi.     Proiectul de hotărâre a fost respins.   

 

 12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea, completarea și actualizarea 

inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului privat al  comunei GHERĂEȘTI, judeţul 

Neamţ.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 12 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Doamna Antoaneta Cocuți, șef birou, prezintă raportul de specialitate.   

 Nu mai sunt alte discuții, se supune la vot. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este 

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

unanimitate de voturi. 

 

 13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei 1 la H.C.L nr. 90 din 

27.11.2020 privind introducerea în domeniul public a investiției „Extindere rețea de 

canalizare în satul Gherăești, județul Neamț și extindere rețea de alimentare cu apă în 

Comuna Gherăești, județul Neamț “ și punerea acesteia la dispoziția Operatorului regional 

SC APAVITAL SA, în vederea operării, administrării și exploatării, în baza Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.48/14.07.2009.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 13 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Doamna Antoaneta Cocuți, șef birou, prezintă raportul de specialitate, motivează că s-a 

modificat termenul de rețea în conductă, în rest au rămas neschimbate prevederile din prima 

hotărâre.  

 Nu mai sunt alte discuții, se supune la vot. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este 

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

unanimitate de voturi. 

 

 14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Comunei GHERĂEȘTI a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din 

funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 14 al ordinei de zi. 



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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Doamna Antoaneta Cocuți, șef birou, prezintă raportul de specialitate.   

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

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

voturi. 

 

 15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și modificarea 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gherăești, județul 

Neamț.   

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 15 al ordinei de zi. Comisia de specialitate a Consiliului 

Local Gherăești nr. 1, economică, a avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile de 

specialitate cultură și juridică, au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.  

Domnul consilier Ilieși Aurel, spune că acest proiect a mai fot pe ordinea de zi, și a fost respins.  

Domnul Primar, propune ca și modificare a proiectului de hotărâre prezentat, în conformitate cu 

prevederile legale, 2 posturi de consilier personal, unul cu studii medii, și celălalt cu studii 

superioare, pentru cabinetul primarului, și un post de consilier personal pentru cabinetul 

viceprimarului.  

 Domnul consilier Puțanu Petru întreabă pe domnul Primar, de ce în primul mandat nu a 

avut nevoie de consilier personal, iar acum dorește 2 posturi.  

 Domnul Primar răspunde, pentru bunul mers la lucrurilor. A constatat din experiența 

anterioară că a neglijat unele lucruri, și pentru investițiile și proiectele în derulare nu trebuiesc 

neglijați pașii de urmat.  

 Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 7 voturi; Cine este împotrivă? – 7 voturi 

Cine se abţine? – 1 vot.     Proiectul de hotărâre a fost respins.   

 

 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 16 al ordinei de zi, și invită domnii consilieri să facă 

propuneri.  

 Domnul consilier Cocuț Daniel propune pe domnul consilier Pușcașu Marius.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina propune pe domnul consilier Andrieș Petru. 

 Se supune la vot prima propunere. Cine este pentru ? – 8 voturi; Cine este împotrivă ? – 7 

voturi.  Cine se abţine?  Cu 8 voturi ”pentru”, domnul consilier Pușcașu Marius a fost ales 

președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.  

 



 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea racordării satului Pildești, 

comuna Cordun, județul Neamț, la sistemul public de alimentare cu apă al comunei 

Gherăești.  

 Domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre de la numărul 17 al ordinei de zi. Comisia de specialitate a Consiliului 

Local Gherăești nr. 1, economică, a avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile de 

specialitate cultură și juridică, au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu, nu este de acord cu aprobarea acestui proiect de 

hotărâre. Propune rezolvarea extinderii rețelei de apă și canalizare în satele Gherăeștii Noi și 

Tețcani, și trebuie să se țină cont de faptul că, în  condiții de secetă, pompele nu fac față.   

 Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 7 voturi; Cine este împotrivă? – 2 voturi 

Cine se abţine? – 5 voturi.     Proiectul de hotărâre a fost respins.  

 

 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revizuirea și consolidarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.  

 Acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.  

 19. Analiza ACTIVITĂȚII S.V.S.U – COMUNA GHERĂEȘTI, semestrul II 2020. 

 Această analiză este prezentată de domnul Lungu Jenică, șeful S.V.S.U Gherăești.  

 

           20.  Întrebări și interpelări. 

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă pe domnul primar dacă a solicitat o situație a 

lucrărilor pe străzi, care se vor efectua, referitor la racordarea cetățenilor la gaz metan, având în 

vedere întrebarea adresată de mai multe persoane, care nu știu dacă e necesar să achiziționeze 

lemne de foc pentru iarna următoare. Din fișierul care a fost postat de domnul Primar pe grup, nu 

se înțelege nimic.  

Domnul Primar răspunde că nu poate prezenta această situație deoarece nu l-a găsit pe 

domnul director. Împreună cu domnul Andrieș au fost de bună credință, au făcut eforturi 

susținute împreună, dar au intervenit modificări legislative care au încetinit ritmul acestei 

investiții.  

Domnul consilier Puțanu Petru aduce la cunoștința domnilor consilieri problema centralei 

de la Școală, posibilitatea de a fi reparată sau prevederea în buget a sumelor necesare pentru a se 

achiziționa alta. Întreabă pe doamna contabil despre situația financiară a comunei, dacă se vor 

mai acorda burselor școlare.   

Doamna Cocuți Antoaneta răspunde că bursele școlare vor fi prevăzute în bugetul local și 

se vor acorda elevilor.  

Domnul consilier Puțanu Petru ridică problema camerelor de supraveghere, amplasate 

legale, dar, consideră că modul de accesare este ilegal.  

Domnul consilier Iftime Constantin consideră că domnul Primar și nici alt funcționar nu 

ar trebui să aibă acces la sistemul de supraveghere, Primaria nu este instituție de pază. Întreabă 



pe domnul Primar cine are acces în acest moment la acest sistem. Domnul Primar răspunde, 

dumnealui, domnul viceprimar Cobzariu Dan, nu, și nu știe exact de cei de la Poliție.  

Domnul Iftime Constantin întreabă dacă domnul consilier Andrieș Petru mai are acces, 

ori au fost modificate parolele? Propune modificarea parolelor, accesul foarte restrictiv și limitat 

la acest sistem.  

Domnul consilier Andrieș Petru răspunde că nu mai are acces. 

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă de stadiul achiziției tabletelor pentru copii, 

având în vedere că suntem în luna ianuarie 2021, și dacă sunt șanse în acest an să putem face 

plăți prin S.N.E.P. 

Doamna contabil răspunde că speră să putem folosi în acest an această aplicație, s-a ales 

și banca cu care se va colabora.  

În încheiere, se dă cuvântul domnului Pleșca Vasile Cristinel să prezinte, în calitate de 

profesor coregraf al Ansamblului Lunca Moldovei, Raportul de activitate pe anul 2020 și 

Programul de activitate pe anul 2021.   

  

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Ilieși Aurel, președinte de ședință,   

declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Marcela PĂLĂNCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


