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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 27 august 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. 65, 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 13 

consilieri care au fost aleşi. Lipsesc domnii consilieri Cherecheș Adrian – nemotivat, și Cocuț 

Daniel – motivat, având probleme de sănătate.    

 Întrucât la şedinţă  participă un număr de 13 consilieri, şedinţa este legal constituită  şi se 

pot începe lucrările.   

 Domnul Primar Bereșoae Pavel,  propune completarea ordinei de zi cu un PROIECT DE 

HOTĂRÂRE pentru acordarea pachetelor cu rechizite școlare pentru toți elevii Școlii Gimnaziale, 

Comuna Gherăești (în baza prezentării ofertei la o ședință anterioară).   
 Domnul consilier Iftime Constantin consideră că părinții nu vor fi toți de acord, având în 

vedere ce își doresc copiii.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius spune că ar trebui solicitat punctul de vedere al școlii, 

și apoi să se hotărască pentru copiii ai căror părinți  au posibilități materiale reduse.  

 Nu mai sunt discuții, și domnul Primar spune că nu mai dorește completarea ordinei de 

zi.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 165 din 20.08.2021: 

1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice aferente 

obiectivului de investitie ’’Amenajare loc de joacă  în satul Tețcani, Comuna Gheraesti, judetul 

Neamt’’. 

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului și cuantumului suplimentării 

burselor şcolare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești,  care au avut media peste 

9,50 la finalul semestrului I  al anului şcolar 2020-2021.  (perioada februarie 2021 – iunie 2021)   

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae. 

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

Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.   

 Iniţiator: Primar, ec. Pavel Bereşoae.  

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire 

a două imobile aparținând domeniului privat al Comunei Gherăești, județul Neamț.   

   Iniţiator: 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 Iștoc Maricel, președinte de ședință, supune la vot proiectul ordinei de 

zi. 

 Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 13 voturi pentru, 

ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.  

 Înainte de începerea dezbaterii proiectelor înscrise pe ordinea de zi, se supune la vot 

procesul verbal al ședinței din data de 30.07.2021. 

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune completarea cu următoarele aspecte discutate: 

- Delegarea unui reprezentant din partea primăriei, care să răspundă de calitatea 

colectării, respectiv să fie verificată sortarea deșeurilor; 

- ECONEAMȚ și SC ROSSAL S.A, vor pune la dispoziția populației materiale 

informative și educative pe suport de hârtie și electronic; 

- S.C. ROSSAL S.A va asigura colectarea deșeurilor reciclabile – respectiv doar sticlă, 

o data pe lună. 

 Nu mai sunt alte solicitări, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 

30.07.2021. Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 13 voturi 

pentru, procesul verbal a fost aprobat.  

 

 1. PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice 

aferente obiectivului de investitie ’’Amenajare loc de joacă  în satul Tețcani, Comuna 

Gheraesti, judetul Neamt’’.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 Mărtinaș Liviu spune că nu s-a făcut mai nimic în satul Tețcani. 

Domnul consilier Iftime Constantin se înscrie la cuvânt, transmite un punct de vedere atât  

personal cât și al unor cetățeni din satul Tețcani. Consideră locul unde va fi amplasat, neadecvat, 

suma foarte mare, având în vedere suma de 100.000 lei aprobată în buget, pentru toate satele 

componente. La o ședință anterioară a adresat rugămintea să fie prezentate mai multe oferte, dar 

nu s-a întâmplat, se încearcă impunerea ofertei de la o singură firmă.  

Domnul consilier Andrieș Petru ia cuvântul. Știe amplasamentul, unii cetățeni 

depozitează diferite materiale,  trebuie luate măsuri pentru eliberarea acestui teren.  

Domnul consilier Puțanu Petru spune că pe acest teren sunt crescute animale, iar în 

anotimpul de vară nu este în regulă.  

Doamna Cocuți Antoaneta spune că terenul este aproape de sat, va fi împrejmuit, domnii 

consilieri au fost consultați în această privință. Elementele din acest proiect nu s-au regăsit în altă 

ofertă. Aparatele sunt omologate. Are rugămintea ca domnii consilieri să aprobe în forma 

prezentată. 

Domnul consilier Pușcașu Marius este de acord, apreciază faptul că au fost luate în calcul 

aparate și pentru persoanele mai în vârstă. Dacă se analizează lista de investiții, nu s-a realizat 

nimic, deși sunt bani.  Să se ia în calcul și amplasarea unei toalete. Etapele prevăzute de 



hotărârea de guvern au fost respectate. În satul Gherăești, propune realizarea inițiativei 

dumnealui, amenajarea unui Campus.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina, susține realizarea acestui proiect, dar dorește să fie 

finalizat în maxim 3 luni.  

Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 11 voturi; Cine este împotrivă ? – 

  Cine se abţine ? – 2 voturi.     Cu 11 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

  

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului și cuantumului 

suplimentării burselor şcolare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești,  care au 

avut media peste 9,50 la finalul semestrului I  al anului şcolar 2020-2021.  (perioada 

februarie 2021 – iunie 2021).   

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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. 

Domnul consilier Iștoc Maricel, propune să fie avută în vedere acordarea burselor pentru 

cei mai buni elevi din clasele a VII-a și a VIII-a.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, consideră că cei mai buni au fost premiați, dar este 

bine să fie dată o șansă pentru mai mulți copii, începând cu media 8,50.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina dă exemplul celor din comuna Botești, care au 

premiat șeful de promoție.  

Nu mai sunt discuţii, completări, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine? Cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.   

 

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

modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.   

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 Iștoc Maricel întreabă care va fi utilizarea tocătorului.  

Domnul Viceprimar răspunde, pentru vegetația de la intrările în sate, pentru domeniul 

public.  

Domnul consilier Ilieși Aurel menționează faptul că tocătorul care se dorește a fi 

achiziționat este identic cu cel existent. Din punctul dumnealui de vedere, nu este bun, se 

defectează repede.  

Domnul consilier Andrieș Petru spune că la Primăria Cordun este ca și echipament 

separat acest utilaj. 

Domnul consilier Mărtinaș Liviu propune alocare sumelor necesare unor dotări pentru 

Sala de festivități, veselă, cuptoare, verificarea și repararea instalației electrice.  

Domnul consilier Pușcașu Marius propune un minim de modernizare, precum și 

reducerea ecoului din Sala de Festivități, prin antifonare. Reproșează faptul că nu s-a ținut cont 

de propunerea dumnealui, de a se întâlni înainte de ședință, pentru a discuta rectificarea 

bugetului.  



Domnul Primar spune că la următoarea rectificare se va ține seama de aceste propuneri.  

Nu sunt mai discuţii, completări, domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul făcut – să nu mai fie înscris pe lista 

obiectivelor de investiție tocătorul.   Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este împotrivă?; Cine se 

abţine? Cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 

 

 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale de alipire a două imobile aparținând domeniului privat al Comunei Gherăești, 

județul Neamț.   

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 Iștoc Maricel, președinte de ședință,  

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 13 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?    Cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnica – 

economica aferente obiectivului de investiție Proiectare si Construire Șanțuri betonate pe 

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

Gherăești, județul Neamț.  

 Domnul consilier Iștoc Maricel, 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 Primar ia cuvântul. A repus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, având în 

vedere solicitările venite de la cetățenii care locuiesc în zona afectată de inundații. S-a solicitat 

Cordun Gaz să racordeze locuitorii de pe aceste străzi, înainte de începerea lucrărilor la șanțuri. 

Domnul consilier Galațanu Adrian, confirmă cele spuse de domnul primar.  

Domnul consilier Mărtinaș Liviu nu este de acord, spune că s-a aprobat în luna mai 

altceva, această lucrare se poate executa în regie proprie, a văzut în multe localități. Nu înțelege 

de ce trebuie să se cheltuie de două ori mai mult, acest proiect de hotărâre a fost de 4 ori pe 

ordinea de zi, motiv pentru care a făcut afirmația de ”milog” la adresa domnului Primar.  

Domnul Primar se adresează tuturor, solicită un minim de decență în exprimare, 

apreciază pe cei care fac pași pe calea comunicării și a dialogului. Codul Administrativ prevede 

posibilitatea repunerii pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre respins. Inspectoratul de Stat în 

Construcții Neamț  a comunicat condițiile legale pentru realizarea acestui proiect de investiție.  

Domnul consilier Ilieși Aurel consideră faptul că, la întocmirea proiectului de execuție, 

trebuia să se țină cont de părerea locuitorilor, care au trecut prin mai multe experiențe legate de 

inundații. Doar cine cunoaște situația, va înțelege ce trebuie făcut, pentru a rezolva problema. 

Recomandă pe domnul Liviu Năstase, care este din satul nostru.  

Domnul Primar spune că l-a contactat, dar era foarte ocupat.  

Domnul consilier Galațanu Adrian, susține proiectul în forma prezentată, numai să se 

materializeze.  

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă dacă e mai ușor de făcut un șanț, decât un pod, 

cu forță proprie.  



Domnul Viceprimar recunoaște că a promis faptul că va executa lucrarea în regie proprie, 

dar din punct de vedere legal, nu putea cu proprii angajați, și să-și asume calitatea lucrării.  

Domnul Primar citește adresa de la ISC din data de 19.07.2021, și îl întreabă pe domnul 

Viceprimar dacă are cunoștință de normativele menționate.  

Domnul consilier Puțanu Petru consideră că nu trebuia cerut punct de vedere de la ISC.  

Domnul consilier Andrieș Petru spune că va susține acest proiect, dacă nu-și asumă 

nimeni. Domnul Viceprimar întreabă de ce nu a făcut domnul Andrieș Petru în mandatul 

dumnealui, având în vedere că au fost și atunci probleme cu apa.  

Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru ? – 8 voturi; Cine este împotrivă? – 2 voturi ; Cine se abţine? – 3 

voturi.     Cu 8 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
Domnul consilier Pușcașu Marius, ia cuvântul. Având în vedere faptul că acest proiect de 

hotărâre a fost inițiat din luna mai 2021, respins de mai multe ori, consideră că va fi un 

precedent, și domnul Primar va mai proceda așa și în alte cazuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

           6.  Întrebări și interpelări. 

 Domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de ședință, propune domnilor consilieri să se 

înscrie la cuvânt.    

 Domnul consilier Puțanu Petru întreabă pe domnul Primar în ce stadiu sunt lucrările 

pentru racordul la gaz metan a grădiniței, avînd în vedere că hotărârea a fost aprobată în urmă cu  

6 luni. Școala a achiziționat lemne. 

 Domnul Primar răspunde, a fost asigurat că lucrarea se va face în termen.  

 Domnul consilier Andrieș Petru spune că nu este de acord cu cheltuirea banilor pentru 

lemne la școală.  

 Doamna contabil spune că au fost discuții cu doamna director, în luna iunie, dar decizia 

de a cumpăra lemne fost a doamnei director.    

 Domnul consilier Iftime Constantin consideră că era foarte bine dacă se cunoșteaua 

prevederile contractuale.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius spune că a studiat contractul, executantul fiind un 

operator privat, nu se poate interveni.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu întreabă dacă societatea CIS – GAZ a oferit ceva în 

schimbul asfaltului stricat. Consideră că în comunitatea noastră nu avem oameni calificați să 

lucreze aici. 

 Domnul Primar răspunde. A fost un proiect de interes național, nu putea nimeni opri 

derularea lui. S-au angajat ca la finalizarea proiectului, să toarne covor asfaltic.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius solicită clarificări legate de achiziția bornelor 

geodezice, nu a știut de această achiziție. Întreabă de stadiul proiectului pentru extinderea rețelei 

de apă și canalizare pe cele 5 străzi. Propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale.  

 Domnul Primar răspunde. Aceste borne sunt necesare grănițuirii care trebuie făcută, în 

vederea recepției extinderii rețelei de apă și canal. Vor fi de pe strada Soarelui până la râul 

Moldova. În 2 – 3 zile se vor finaliza ridicările topo, urmând eliberarea autorizației de construire.   

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu spune că mergea cu mașina personală să le aducă de la 

Iași.  

 Domnul consilier Puțanu Petru consideră că se puteau confecționa în regie proprie.  



 Domnul consilier Iștoc Maricel spune că nu le poate face oricine, este nevoie de 

omologare.  

 Domnul consilier Iftime Constantin readuce în atenție problema colectării deșeurilor, și 

punctează importanța reducerii cantității de gunoi.     

 

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Iștoc Maricel, președinte de 

ședință,   declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

IȘTOC MARICEL 

 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


