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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 26 februarie 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. 40, 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. La ședință participă doamna 

Opăriuc Elena și domnul Opăriuc Vlad, ambii cu domiciliul în comuna Gherăești, crescători de 

animale.  

 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. 40 din 19.02.2021: 

 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale 

bugetului local, ale bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, și a 

situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2020.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de curse, repartizarea 

copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar, în contextul epidemiologic actual – 

Scenariul 1.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor de asistent 

personal pentru persoanele cu handicap GRAV.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 4.PROIECT DE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate la nivelul comunei Gherăești, județul Neamț, pentru anul 2021.  

  Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prelungirea protocolului de colaborare privind 

prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân NR. 394/21.02.2019.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

 6.PROIECT DE HOTARARE  privind revizuirea, modificarea și actualizarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009 prin Actul Adițional nr. 41.  

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 



 7.PROIECT DE HOTARARE  privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii 

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

Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

           8.  Întrebări și interpelări. 

 

  Domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință, 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 aprobarea conturilor anuale de execuţie ale 

bugetului local, ale bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 

și a situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2020.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 Pușcașu Marius solicită doamnei contabil câteva precizări, respectiv de 

ce veniturile diferă de  cheltuieli. Doamna Cocuți Antoaneta răspunde, bugetul nu este echilibrat.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

După acest punct al ordinei de zi, având în vedere prezența doamnei Opăriuc Elena și a 

domnului Opăriuc Vlad, domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință, propune să le 

fie dat cuvântul. Aceștia solicită să le fie aprobată concesionarea unei suprafețe de aproximativ 

25 – 30 ha, motivând faptul că au achiziționat bovine și nu au unde să le pășuneze și să le 

adăpostească. Sunt dispuși să execute cu forțe proprii curățarea pășunii, și alte lucrări pentru 

întreținerea pășunii. Sunt nemulțumiți de faptul că în anul 2013, nu au fost înștiințați de licitația 

organizată pentru concesionarea pășunii aparținând domeniului public al comunei. Discuțiile au 

degenerat, motiv pentru care domnul consilier Iftime Constantin a luat cuvântul și a subliniat 

faptul că, legat despre subiectul discutat, și existența unui litigiu din anul 2016 pe rol, nu 

consideră a fi atributul Consiliului Local, în acest moment, să vină familiei Opăriuc în ajutor. 

Doamna Opăriuc Elena și domnul Opăriuc Vlad au părăsit sala în care se desfășoară ședința.  

În continuare, se trece la următorul punct al ordinei de zi.   

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului de curse, repartizarea 

copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar, în contextul epidemiologic actual – 

Scenariul 1.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 Pușcașu Marius, 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 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor de asistent 

personal  pentru persoanele cu handicap GRAV.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 Pușcașu Marius, 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 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul comunei Gherăești, județul Neamț, pentru anul 2021.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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 Pușcașu Marius, 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 prelungirea protocolului de colaborare 

privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân NR. 394/21.02.2019. 

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

Domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință, spune că nu este de acord cu 

această colaborare, având în vedere costurile, respectiv abonamentul care trebuie plătit în fiecare 

lună, chiar dacă nu beneficiem de niciun serviciu. Propune să fie găsită o altă oportunitate, o altă 

firmă, eventual să existe și posibilitatea negocierii tarifelor. 

Domnul consilier Iftime Constantin propune sterilizarea acestor câini, la nivel de 

comună.   

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 4 voturi; Cine este împotrivă? – 3 

voturi; Cine se abţine? – 8 voturi.    Cu 4 voturi ”pentru”, și 11 ”împotrivă”,  proiectul de 

hotărâre a fost respins. 

  

 6.PROIECT DE HOTARARE  privind revizuirea, modificarea și actualizarea 

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

canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 



Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de ședință,  

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

abţine?  - 1 vot.    Cu 14 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

 7.PROIECT DE HOTARARE  privind consolidarea Contractului de delegare a 

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

Domnul consilier Pușcașu Marius, 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. 

Nu sunt discuţii, completări, domnul consilier Pușcașu Marius, 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.  Întrebări și interpelări. 

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă în ce stadiu este proiectul pentru 

achiziționarea tabletelor pentru elevi, și dorește pe viitor, în fiecare lună să fie prezentată o 

situație cu stadiul de realizare a proiectelor sau diferite aspecte la care vor dori răspuns.   

Doamna contabil răspunde că a fost depusă cererea de finanțare.  

Domnul consilier Ilieși Aurel întreabă ce s-a mai întâmplat cu lucrarea de extindere a 

rețelei de iluminat pe strada Speranței. Domnul Primar răspunde, lucrarea este achitată, 

contactează săptămânal la telefon, este un Ordin ANRE care a blocat lucrarea, se așteaptă noua 

legislație. 

Domnul consilier Iftime Constantin consideră faptul că este necesar să fie stabilit un 

termen de implementare a ceea ce se aprobă prin hotărâre de consiliu. 

Domnul consilier Ilieși Aurel întreabă dacă s-a făcut recepția la hala de utilaje. 

Domnul Primar răspunde afirmativ.  

Domnul consilier Iftime Constantin întreabă în ce condiții s-a efectuat recepția, dacă 

executantul mai are de primit bani. 

Doamna contabil spune că da, 19.000 lei fără TVA, suma care se va regăsi pe lista 

obiectivelor de investiții pe anul 2021. 

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă care este temeiul legal pentru a se efectua plata, 

având în vedere faptul că termenul din contractul de lucrări a expirat.  

Domnul consilier Iftime Constantin, întreabă dacă este legală activitatea desfășurată de 

Ansamblul Lunca Moldovei, în această perioadă de pandemie, și cum sunt făcute plățile. 

Propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru suspendarea activității Ansamblului.  

Doamna Cocuți Antoanetă spune că plățile se fac lunar, în baza facturilor emise.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina apreciază activitatea desfășurată de acest 

Ansamblu.  

Domnul consilier Puțanu Petru propune, până la data când se va desfășura următoarea 

ședință ordinară, achiziționarea unei camere de înregistrare, având în vedere faptul că lasă de 

dorit calitatea sunetului la cea existentă.   

Doamna Cocuți Antoaneta spune că trebuie avută în vedere valoarea acestei camere, dacă 

depășește 2.500 lei, este mijloc fix, și trebuie aprobată ca și obiectiv pe lista de investiții. 

Domnul consilier Puțanu Petru propune să fie făcut un efort, pentru racordarea la gaz 

metan a Școlii și Grădiniței.  



Domnul consilier Galațanu Adrian, propune realizarea unei capele. 

Doamna contabil răspune, această inițiativă trebuie să vină din partea bisericii, iar 

consiliul local poate aproba să sprijine financiar execuția lucrării, la fel cum s-a procedat și cu 

biserica romano – catolică care este în execuție.  
Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Pușcașu Marius, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


