
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

inchciat astlzi I I februarie 2022, in gedinla ordinari a Consiliului Local al coniunei
Gher[egti, j udelul Neam1.

In temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l,lit. a, alin.5, art. 135, art. 155,
alin. I. lit. b si lit. e, alin. 3, Iir. b, art. 196, alin. l, lit. a din OrdonanJa de Urgen{tr a Guvernului
rtr.51l20l9 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 73, Primarul a convocat Consiliului
l-ocal al cornLrnei Gherdcati. judelul Neam1, consilierii fiind invitali la gedinld.

La gedinld sunt prezenti: domnul Beregoae Pavel, primarul comunei Cherlegti, doamna
PllinceanLr Marcela, secretarul general al comunei Gherdegti, doamna cocu{i Antoaneta, qeful
Biroului Financiar Contabil, 9i un numir de l5 consilieri care au fost ale9i.

Intruc6t la qedinld participd un numar de l5 consilieri, gedinla este legal constituitA gi se
pot incepc lLrcrilile.

inainre de inceperca lLrcrlrilor. se supune la vot procesul verbal al gedinlei
ianuarie 2022. fiind aprobat cu l5 voturi "pentru".

Dornnul consilier Cocul Daniel, pregedintele de qedin{6, prezintd ordinea

din data de 27

de zi, conform
Dispoziliei nr. 73 din 07.02.2022:
I.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cAinilor comunitari.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare privind
preslarca serviciului de gestionare a cdinilor Ilri stdp6n.

Iniliator: Primar. Pavel Beregoae.
i.PROll:Cl' I)l-l llO'lARARli privind aprobarea bugetului local pe anul2022.

In iliator: Primar, Pavel Bereqoae.
4. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea valorii obiectivului de
investi{ie "Modernizarea iluminatului public stradal in comuna GherieEti, judeJul Neaml',.

lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
5. PRoIE(l-l DE I-lorARARE privind aprobarea cererii de finanlare gi a Devizului general
cstinlativ pentru otriectivul de investilie "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE iN
COMUNA (lllERAIl$'ll. .ltJDETUt. NEAMT" prin programul National de investilii ,,Anghel

Saligny" .

Initiator: Primar, Pavel Beregoae
6.PROIEC'I DE HOTARARE privind aprobarea cererii de finanlare gi a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investilie "EXTINDERE RETEA DE ALTMENTARE CU ApA $l
cANAr.rzARE iN SATELE GHERAE$TII NOr $r TETCANT, JUDETUL NEAMJ" prin
Programul National de investilii "Anghel Saligny".

Iniqiator: Primar. Pavel Beregoae.

7. intrchdri 5i interpelari.



Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi, domnul primar, in calitate de iniliator, retrage
de pe ordinea de.zi proiectele de hotdrAre inscrise Ia punctele 5 gi 6.

Domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de gedinld, supune Ia vot proiectul ordinei de
zi. pentru proiectele rdmase inscrise. cine este pentru ? - l5 voturi; cine este contra? cine se
abline? CLr l5 voturi pentru. ordinea de zi a fost aprobati in unanimitate de voturi.

l. PI{OIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru gestionaiea
ciin ilor com unitari.

Domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de gedin![, supune dezbaterii Consiliului
I-ocal proiectul de hotdr6re de la nu

Local Gheriegti, econom ici, cu lturd 9i j urid icd , au avizat favorabil proiectul de hotlrire.
Domnul Primar inl'ornreazi domnii consilieri, s-au depus multe sesiztrri scrise din partea

ceta{crrilor. irr care spun ci s-au simlit in stare de pericol, la anumite ore, c6nd se deplasau in
dilerite locuri din comund sau spre locuin{a proprie. Av6nd in vedere faptul cd in anul 2021 nu
s-a aprobat prelungirea protocolului de colaborare cu SC LocATo, in acest moment suntem

descoperili. qi nu avem personal de specialitate care si se ocupe de capturarea cainilor.
Domnul consilier Iftime Constantin adreseazi intrebarea: ,,de unde au venit aceqti c6ini?,,
Propune inilierea unei campanii de sterilizare, gratuite pentru cetAteni. Costurile pentru

capturare sunt fbarle mari.
[)ornnul consilier Mdrtinaf [-iviu spune cd la Paqcani exista un centru de primire a

c6inilor. tira costuri. Trebuie asigurat transportul.
Dornnul consilier Puscaqu Marius completeaze ce a spus domnul consilier Martina$

I-iviu, cdinii din acest centru de la Paqcani sunt dali spre adopfie, in Franla.
Domnul Cobzariu Dan, viceprimar, susline incheierea unui protocol pentru aceastd

situalie, cetdlenii din comund afirmi faptul c6 nu se face nimic legat de aceastd problemd.
Nu mai sunt alte completdri, domnul consilier Cocul Daniel, preEedinte de gedinfi supune

la vot proiectul de hotdr6re. Cine este pentru ? l5 voturi; Cine este impotrivi?; Cine se
ablinc'/ -. ClLr l5 voturi "pentru", proiectul de hotdrAre a fost aprobat in unanimitate.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii de protocoale de
colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cAinilor f6ri stIpAn.

Dornnul consilier cocul Daniel, pregedinte de gedin{6, supune dezbaterii consiliului
I-ocal proiectLrl de hotdrare de Ia numdrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[eqti, economicd, culturtr qi juridic[,
au avizat tavorabil proiectulde hotarAre.

Nemaillind discu{ii, intrebdri, domnul consilier Cocul Daniel, pregedinte de qedinld
supune la vot proiectul de hotrrdre. cineestepentru?-l5voturi;cineesteimpotrivd?;cinese
abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hot6r6re a fost aprobat in unanimitate.

3. PROIE,CT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.
Domnul consilier Cocul Daniel, pregedinte de qedin16, supune dezbaterii consiliului

Local proiectLrl dc hotirdre de la rrumdrul 3 al ordinei de zi.
Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturi gi juridic6,

au avizat favorabil proiectulde hotdrdre.



Domnul consilier Putanu Petru intreaba de ce nu apare pe lista cu obiectivele de investilii

Ei Modernizarea AIeei Stadionului? Acest obiectiv de investilie este aprobat prin hotirAre de

consiliu local, din luna iunie 2019.
Doamna Cocu{i Antoaneta rlspunde, la capitolul 84, sunt prev6zute sume pentru

intocrrrirea documentaliei tehnico economice.
[)upi rispunsul doamnei Coculi, domnul consilier Putanu Petru a iegit din Eedinid, cu

precizarea cI voteazA "pentru" acest proiect de hotdrdre.
Dornnul consilier Iftime Contantin, ia cuvdntul. Avdnd in vedere importanla aceStui

proiect de hotdrare, considerd faptul cd era necesare discutarea inainte de $edinla de astAzi, nu

este multumit de proiectul de buget postat in dezbatere public6. Adreseazl o intrebare doamnei
CocuIi. de ce regese$te pe lista cu investiliile obiectivul "qanluri betonate pe strada Cobzaru".
Doamna contabil rdspunde, sunt lucriri in continuare, gi reprezintd valoarea lucrlrilor care au

rdrras de cxccutat qi plata dirigcntului de qantier. aproximativ 19.000,
Doarnna consilier Df,nculesei Ermina, propune suplimentarea sumei Ia capitolul

"invaldmdnt" pentru lucriri de amenajare curte interioari, crede cA este nevoie de suma de

60.000 lei.
Domnul consilier Andrieg Petru susline aceaste propunerea, curtea qcolii arati destul de

ratr. in comparalie cu trotuarele.
Domnul consilier lqtoc Maricel spune cA trebuie g6ndit pe termen lung, identificat ce se

impune sd se rnai realizeze legat de qcoald, qi apoi amenajarea.
l)oarnna Cocu{i propune si fie intocmit un studiu, la urmdtoarea qedinld sd fie adus la

cu nost in la consiliului local.
Pentru amenajarea prevazuu Ia Cdminul Cultura, terenul aferent blocurilor, domnul

consilier l;toc Maricel propune sd se realizeze in baza unui proiect realizat de un specialist
peisagist.

Dornnul Viceprimar informeazd domnii consilieri despre faptul cI statiile pentru
microbuz vor tl executate din lemn, qi parcarea de la gcoalS din asfalt.

Domrrul consilier Illime Constantin atrage atenfia, si se line cont de gan1, pentru cursul
ape i.

Donrnul consilier lEtoc Maricel intreab[ de obiectivul de investilie privind expeniza
tehnicd pentru fundalia gridinifei, care a fost executatd de mai mulli ani, qi care a figurat gi anul
trecut pe lista obiectivelor de investilii. intreabd ce se doreqte ?

Dorrnul Plimar rdspunde, incl nu gtie exact, solicitl propuneri din partea celor prezenti,
s-a consultat cu doamna l-aura BArgAoanu, inclin6 spre o grldinild cu program prelungit.

[)omnul consilier propune alocarea banilor pentru expertiza cl6dirii sediului Primiriei, in
vcderea extinderii.

[)or:rnul consilier Ittime Constantin sus]ine aceasta propunere, dacd nu avem bani sd

constluirn grldinila. de ce si l'acem experliza.
La capitolul 58.02, s[ fie diminuatl suma cu 60 mii lei, alocatl pentru amenajarea din

curtea;colii.
Domnul consilier Pu;cagu Marius. propune alocarea sumei de l0 mii la reparatiile

curente - Cabinet medical. total 170.000 lei.
Domnul consilier lliegi Aurel intreabd de ce nu s-a finalizat procedura cu achizilia

dotdrilor pentru clminul cu ltural.
Domnul Primar r[spunde, aceste proceduri sunt foa(e complexe, trebuie respectate

caracteristicile.



La capitolul Iluminat public, domnul primar prezinta domnilor consilieri faptul ci a fost
alocati suma necesar[ pentru suplimentarea cu 40 corpuri de iluminat, pentru cd a fost o eroare
la inventaricrea llcutA pentru necesarul de limpi.

Donrnul consilier AndrieE Petru susline modernizarea in satul Gherdegtii Noi, pentru
CiminLrl Cultural. Aleea Eroilor - Nacu Viorel, Regele Ferdinand [ - Sturzu Viorel, aici este
nccesar.l 9i o extindere la locuitorul lonaEcu Victor, gi l6ng6 stadion, la doamna Cocul Maricica.

Donrnul consilier PuEcagu Marius spune ce este necesare extinderea relelei gi in satul
Ghcrde;ti. rcspectiv strada Biruin{a cu Aleea Cdrdmizii, la doamna Opiriuc.

Pentru amenajarea r6pei din fala Dispensarului, domnul consilier Igtoc Maricel, propuner
avdnd in vedere cd aceastd alee nu este modernizatd cu asfalt, si se amenajeze toatd zona cu tot
ce trebuie. nu pe bucdli.

"Arre'najarea toalete publice" - domnul consilier Puqcaqu Marius propune achizifionarea,
r I -i tolrlctc. llr rrircl dc prinririe.

I)entlu execufia trotuarelor in cele 3 sate, doamna Coculi Antoaneta propune domnilor
consilieri sd aprobe din ce material se fie executate trotuarele, pentru a putea fi intocmite studiile
de lezabilitate.

Domnul consilier Iqtoc Maricel spune ci nici $anprile nu arat6 prea bine.
Donrnul consilier Andrieg Petru propune ca material pentru trotuarele din Gheriegtii Noi,

hctonul rut ier.
[)onrnLrl consilier Pu5cagu Marius propune alocare la capitolul asistente socialS a sumelor

necesare incheierii unui contract pentru ingrijirea persoanelor vdrstnice la domiciliu.
Dornnul Primar sus,tine aceastd iniliativd, a participat personal la o prezentare a

serviciilor, primul pas care trebuie licut este inventarierea cazurilor, la nivel de comund.
Domnul consilier Iftime Constantin nu este de acord, considerl cd se pot crea

discrepanle, unele persoane pot fi defavorizate, in sensul ci, unii vor beneficia, al1ii, nu,
Domnul primar propune alocarea sumei de 60.000 lei la capitolul asistentA sociald, pentru

ingri.jire la dorriciliu. pdnl la qedin{a viitoare se va efectua inventarierea cazurilor.
[)oanrrra consilier lstrate Stela, a ieEit din sala unde se desf]goard gedinla, motiveazi ci

nu sc simte bine.
Nernaifiind disculii, intrebdri, domnul consilier Cocul Gabriel, preEedinte de gedintd

supune la vot proiectul de hotdrAre, cu amendamentele propuse, respectiv:
* alocarea sumei de l0 mii la repara{iile curente - Cabinet medical, total 170.000 lei.
* alocarea sumei de 60.000 la capitolul asisten{i social6, pentru ingrijire la domiciliu.

C'ine este pcntru ? - l3 voturi: Cine este impotriv6? ; Cine se abline? - Cu l3 voturi "pentru",
proicctul de hotalire a tbst aprobat in unanimitate.

,1. PROIECl' DE HOTARARE privind suplimentarea vatorii obiectivului de
invcstitie "Modernizarea iluminatului public stradal in comuna Gherieqti, judetul Neamt".

Domnul consilier Cocu( Daniel, pre;edinte de gedinfn, supune dezbaterii Consiliului
Local proicctul de hotdrdre de la numdrul 4 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicE, culturd qi juridicn,
au avizat favorabil proiectulde hot6rdre.

Nernaillind discugii. htrebiri, donrrrul consilier Cocul Daniel, preqedinte de qedinp
supune la vot proiectul de hotirAre. Cine este pentru ? - l3 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline'? - Cu l3 voturi "pentru", proiectul de hotir6re a lost aprobat in unanimitate.



l. In trebl ri gi interpeliri.
DomnLrl consilier lftime Constantin, intreabd de ce au fost aduse echipamentele de la un loc

de joaci la primdrie.
Dorrnul Viceprimar rispunde, pentru recondiIionare, iar terenul trebuie amenajat.
Domnul consilier Mirtinag Liviu, sesizeazd problema traficului greu de pe strada

Biruin[a,5i viteza cu care se circule.
Domnul consilier Ilieqi Aurel propune ca pentru obiectivele propuse pe lista de investilii,

sd fle respecta[i pa$ii legali, Consiliul Local s[ fie ingtiin]at despre ce se dore$te a se realiza.. ;

Dornnul consilier Iftime Constantin, adreseazd o solicitare domnului Primar, respectiv la
;edinla viitoare a comisiilor de specialitate sd fie prezentat proiectul intocmit pentru
brangamcntLrl Dispensarului uman la releaua de alimentare cu apd gi canalizare,

l)ornnul consilier Pugcagu Marius, sesizeazd existenla unor indicatoare vandalizate, spre
satul Chcriregtii Noi.

Nu se mai inscrie nimeni la cuv6nt, gi domnul consilier Cocu{ Daniel, preqedinte de
gedinld, declar6 inchise lucrdrile iedintei.

Drcpt care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

COCUT DANIEL

Secretar general,
Pdl[nceanu Marcela


