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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 16 iulie 2021, în şedinţa extraordinară 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. 150, 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 14 consilieri care au fost aleşi. Lipsește domnul consilier 

Cocuț Daniel. În sala în care se va desfășura ședința, sunt prezenți locuitori care au fost afectati 

de inundațiile produse în ultima perioadă, doamnele Galațanu Adriana, Bereșoaie Tereza, 

Mărtinaș Angela  și domnul Gherghel Adrian, toți cu domiciliul în comuna Gherăești.  

 Înainte de începerea lucrărilor ședinței, se  dă cuvântul cetățenilor menționați mai sus. 

După exprimarea punctelor de vedere, aceștia au plecat și s-au început lucrările ședinței.  
  

 Domnul consilier Pal Sebastian, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 150 din 12.07.2021: 

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

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021. 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. Consilieri locali. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru 

susținerea  activității sportive, Clubului Sportiv ”BIRUINȚA”, din comuna Gherăeşti, judeţul 

Neamţ.   

 Inițiator - Primar, ec. Pavel Bereşoae 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență.   

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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

proiectare pentru obiectivul de investiție REPARAȚII PODEȚE ÎN SATUL GHERĂEȘTI. 

 Inițiator - Primar, ec. Pavel Bereşoae 

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice 

aferente obiectivului de investitie Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada Cobzaru 

intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt.  

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 
 

          6.  Întrebări și interpelări. 

 

 

 



  Domnul consilier Pal Sebatian, supune la vot proiectul ordinei de zi.  

 Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 14 voturi pentru, 

ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

   

 

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

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021. 

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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 Puțanu Petru întreabă de ce nu s-au prevăzut sume pentru  bursele 

școlare, la această rectificare. De asemeni, spune că suma prevăzută pentru activitatea sportivă i 

se pare mică, ar trebui dublată.  

Doamna contabil răspunde că vor primi la toamnă elevii sumele care le revin.  

Domnul consilier Pușcașu Marius propune la ședința ordinară din luna august, pentru 

rectificarea bugetului, alocarea de sume pentru amenajarea parcului și sumele pentru bursele 

școlare.   

Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

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

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

  

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alocarea unor fonduri din bugetul local 

pentru susținerea  activității sportive, Clubului Sportiv ”BIRUINȚA”, din comuna 

Gherăeşti, judeţul Neamţ.   

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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 Pal Sebastian, președinte de ședință,  

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

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență.  

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune identificarea unor soluții pentru acordarea 

despăgubirilor mai multor cetățeni, și să fie echitate pentru toate persoanele afectate.  

 Domnul Primar spună că a fost pe teren, doamna Păuleț Lucia este cea mai afectată de 

inundații, de mai multe ori apa a intrat în casă, și a distrus bunurile și rezistența pereților.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu spune că suma propusă, 4.000 lei, este prea mică.  

 Domnul consilier Andrieș Petru propune acordarea sumei de 6.000 lei.  

 Domnul Viceprimar informează domnii consilieri de podurile cetățenilor, care au fost 

stricate, pentru a nu obstrucționa apa, în total 9.  



Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

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

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

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

proiectare pentru obiectivul de investiție REPARAȚII PODEȚE ÎN SATUL GHERĂEȘTI 

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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 Iftime Constantin, întreabă de ce nu au fost incluse toate podurile care 

necesită reparații. 

 Doamna contabil spune că trebuie contactat un specialist în domeniu, care să vină la fața 

locului, cu muncitorii de la Primărie nu putem executa aceste lucrări, nu este nici legal. Propune 

să fie adoptat acest proiect de hotărâre, iar la următoarea ședință, vor fi incluse și celelalte 

poduri.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  

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

abţine?    Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice 

aferente obiectivului de investitie Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada 

Cobzaru intre strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, 

judetul Neamt.  

 Domnul consilier Pal Sebastian, 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 Iftime Constantin, întreabă de ce s-a înscris pe ordinea de zi acest 

proiect de hotărâre, având în vedere faptul că a fost aprobat în urmă cu 2 luni.  

 Domnul consilier Puțanu  Petru întreabă de ce nu s-au început lucrările, așa cum s-a 

stabilit prin HCL nr. 42/28.05.2021. Forul suprem care conduce comuna, este consiliul local, nu 

Primarul sau Viceprimarul.  

 Domnul consilier Andrieș Petru îl întreabă pe domnul Cobzariu Dan, Viceprimar, cum 

vede execuția acestor șanțuri.  

 Domnul Cobzariu este de acord să se strice integral șanțurile. 

 Domnul consilier Iștoc Maricel propune să se aprobe așa cum este, apoi să fie făcute 

modificări cu dispoziție de șantier.  

 Doamna Contabil spune că trebuie aprobată documentația, făcute modificările și apoi 

supus din nou aprobării Consiliului Local. În cazul în care se susține modificarea, rămâne 

valabilă HCL nr. 42/28.05.2021.  

 Doamna Dănculesei Ermina ia cuvântul, și consideră faptul că, dacă domnul Viceprimar 

nu poate executa această lucrarea cu muncitorii de la Primărie, trebuie găsită o soluție practică, 

viabilă.  

 Domnul Pușcașu Marius, propune ca muncitorii din Primărie să-și dea demisia, dacă nu 

pot executa această lucrare.  



 După mai multe discuții, se supune la vot, și se aprobă în unanimitate. Domnul consilier 

Pușcașu Marius intervine, punctează celor prezenți că au votat proiectul de hotărâre în forma 

prezentată, dar nu s-a înțeles clar ce s-a supus la vot. Propune reluarea votului.  

Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință,  supune la vot proiectul de 

hotărâre.  Cine este pentru ? – 0 voturi; Cine este împotrivă?- 13 voturi ; Cine se abţine?  - 1 vot.   

Proiectul de hotărâre a fost respins.    
 

           6.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Pal Sebastian, președinte de ședință, propune repararea sărăriței, nu se 

poate împrăștia materialul antiderapant.  

 Domnul consilier Puțanu Petru este nemulțumit de Ansamblul Lunca Moldovei, de 

postările apărute pe rețelele de socializare,  întreabă unde sunt pantofii și chimirele care le-au 

primit de la Primărie.  

  

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Pal Sebastian, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

PAL SEBASTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


