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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 21 decembrie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 

Gherăeşti, judeţulNeamţ. 

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. 262, Primarul a convocat 

Consiliului Local al comunei Gherăeşti, judeţulNeamţ, 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. Domnul Primar, Pavel Bereşoae, lipsește din motive medicale, fiind 

înlocuit de domnul viceprimar.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință supune la vot procesele 

verbale ale ședințelor din 25.11.2021 și 07.12.2021. Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este 

contra?  Cine se abţine?  Cu 15 voturi pentru, procesele verbale au fost aprobate în unanimitate 

de voturi.  

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

conform Dispoziţiei nr. 262 din 15.12.2021: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul   2022.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei GHERĂEȘTI, județul Neamț.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

3. PROIECT de HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului nr. 2 al H.C.L nr. 115 din 

27.11.2021 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 29 din 24.04.2019 privind înființarea, 

organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

comunei GHERĂEȘTI, județul Neamț.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu 

principalele produse alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război, la nivelul 

Comunei GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 – 2024.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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

Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

           6.  Întrebări și interpelări. 

 

 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 aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul   2022.  

 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. 

Doamna Cocuți Antoaneta prezintă raportul de specialitate, impozitele și taxele au fost 

indexate în luna aprilie 2021 cu rata inflației pe anul 2020, respectiv  2,6 %. Acest proiect de 

hotărâre împreună cu anexele, a fost postat în dezbatere publică, nu a fost depus niciun 

amendament. 

Domnul consilier Cocuț Daniel propune modificarea taxei prevăzută în Tablou, Capitolul 

V – Taxa pentru eliberarea cetificatelor, avizelor și a autorizațiilor, punctul 9 art. 475, alin. 3 

”Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de 

alimentație publică pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 – 

Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități 

recreative și distractive potrivit CAEN, respectiv: 

- pentru unitățile de alimentație publică având o suprafață mai mica de 500 mp, 

inclusiv – 1 leu/mp; 

- pentru unitățile de alimentație publică avînd o suprafață peste 500 mp – 4001 lei. 

Doamna Cocuți Antoaneta, spune că nu putem scădea valorile, față de anul trecut. 

Domnul consilier Andrieș Petru susține propunerea făcută de domnul consilier Cocuț 

Daniel, ne aflăm în pandemie, ca și anul trecut, agenții economici au fost închiși, nu au 

funcționat, dar au plătit impozitele și taxele la zi. 

Domnul consilier Iftime Constantin dorește să facă o informare, pentru cei care vor 

urmări ședința, legată de facilitățile prevăzute de Codul Fiscal. 

Domnul consilier Andrieș Petru întreabă dacă sunt modificări față de ce s-a aprobat în 

luna aprilie 2021.  

Doamna Cocuți Antoaneta, răspunde, a fost actualizat impozitul pentru mijloacele de 

transport peste 12 tone, conform hotărârii de guvern care stabilește o altă procedură de calcul, și 

care a apărut ulterior lunii aprilie 2021.  

Domnul Cocuț Daniel, solicită clarificări legate de taxa pentru efectuarea de măsurători a  

terenului agricol, la solicitarea proprietarului,  prevăzută în Tablou, Capitolul IX – Alte taxe 

locale, art. 486, alin. 1 și alin. 2,lit. a, pct. d.  

Domnul consilier Puțanu Petru, spune că este o taxă stabilită cu mulți ani în urmă, domnii 

consilieri care nu sunt la primul mandat,  știu. 

Domnul consilier Iftime Constantin, consideră competența comisiei care se deplasează la 

aceste măsurători, limitată, fără putere juridică. Se pot rezolva doar conflicte minore. Se 

adresează doamnei contabil, aceste taxe stabilite de mai mulți ani în urmă, pot fi modificate sau 

anulate.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, întreabă ce procent din bugetul local, reprezintă 

impozitele și taxele încasate de la populație. Doamna contabil răspunde, 10%.  



Nu sunt mai discuţii, completări, doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de 

ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele propuse.  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 atestarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei GHERĂEȘTI, județul Neamț.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, 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. 

Doamna Cocuți Antoaneta, șef Birou, prezintă referatul de specialitate întocmit, 

procedura urmată pentru finalizarea actualizării și completării inventarului domeniului public, 

urmare a finalizării investițiilor legate de rețeaua de apă și canalizare. 

Domnul consilier Andrieș Petru consideră că s-a strecurat o greșeală, respectiv, existența 

rețelei de apă și canalizare pe Fundătura Crizantemelor. În perioada mandatului de viceprimar s-a 

implicat foarte mult în acest proiect, știe sigur că a fost o greșeală din partea constructorului, 

această stradă nu a fost inclusă în proiect, lucrarea trebuia executată pe strada Mușcatelor. 

Constructorul a lăsat conductele pentru rețeaua de apă în pământ. 

Domnul Viceprimar a fost astăzi pe această stradă, a vorbit cu doi locuitori, domnul 

Croitoriu spune că există conductă doar pentru apă, dar nu până la capătul străzii.   

Doamna contabil spune că există documentație cadastrală pe Fundătura Crizantemelor, 

toate documentele au fost verificate. 

Domnul consilier Pușcașu Marius consideră o situație gravă, deși există proiect, carte 

tehnică, nu se stie situația concretă.  

Domnul consilier Iftime Constantin confirmă cele spuse de domnul consilier Andrieș 

Petru, propune ca acest proiect de hotărâre să fie supus la vot, cu amendamntul ca pe Fundătura 

Crizantemelor să nu figureze rețea de canalizare.  

Nu mai sunt discuţii, completări, doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de 

ședință,  supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este împotrivă?  

- 1 vot. Cine se abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului nr. 2 al H.C.L nr. 115 

din 27.11.2021 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 29 din 24.04.2019 privind 

înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei GHERĂEȘTI, județul Neamț.  

 Doamna consilier Dănculesei Ermina, 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, doamna consilier Dănculesei Ermina, 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 Programului de aprovizionare a 

populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  

război, la nivelul Comunei GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 – 

2024.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina, 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. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius, spune că nu va vota acest proiect de hotărâre.  

Nu  mai sunt discuţii, completări, doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de 

ședință,  supune la vot proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este împotrivă? – 1 vot.  Cine se abţine?    Cu 14 

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

 

 5.  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 5 al ordinei de zi. 

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

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Doamna Antoaneta Cocuți prezintă raportul de specialitate și lista obiectivelor de 

investiții, care a fost completată cu sărărița. 

Domnul Viceprimar informează domnii consilieri despre ahiziția unei sărărițe mai mici, 

care atașată la tractor, funcționează foarte bine.  

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă dacă alocarea banilor în anul 2022, este 

influențată de suma cheltuită în anul 2021. Doamna contabil răspunde, este adevărat că există o 

prevedere legală în acest sens, dar nu se aplică încă. 

Domnul Viceprimar prezintă solicitarea Parohiei Romano – Catolică din satul Gherăești, 

de acordare a unui sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor de racordare la rețeaua de gaz 

metan, respectiv 40.000 lei. 

Domnul consilier Pușcașu Marius, este de acord, cu mențiunea de a fi diminuată 

corespunzător suma care se va aloca în anul 2022.  

Nu mai sunt alte discuții,  doamna consilier Dănculesei Ermina, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul de a fi prevăzută în rectificarea de buget 

alocarea sumei solicitate de Parohia Romano – Catolică.   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.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Iftime Constantin aduce în discuție problema contractelor de lucrări. 

Consideră că nu există comunicare, motivare, transparență, fapt ce conduce la existența multor 

suspiciuni.  O idee de proiect trebuie prezentată Consiliului Local, apoi să urmeze pașii legali.  

Pentru viitor, contractele să fie întocmite cu termene de realizare și penalizări, în cazul 

nerespectării prevederilor stipulate în cuprinsul lor. Dorește mai multă transparență în cheltuirea 

banului public,  toți colegii consilieri să fie implicați, informați, să-și asume votul. Nimeni nu 

poate decide de unul singur, consideră faptul că, funcția schimă caracterul.  



 Doamna consilier Dănculesei Ermina ia cuvântul, regretă că nu este prezent domnul 

primar. Spune că s-a simțit ca un elev la școală, au fost punctate bine anumite aspecte. Este în 

asentimentul domnului consilier Iftime Constantin, în spatele fiecărui consilier sunt cetățenii care 

i-au votat.  În viitor, dorește o schimbare în bine.  

 Domnul consilier Puțanu Petru apreciază atitudinea domnului consilier Andrieș Petru. 

Este nemulțumit de calitatea lucrării de asfaltare de pe strada Biruința.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu, confirmă, deja au apărut fisuri în asfalt.  

  

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

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

DĂNCULESEI ERMINA 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


