
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astezi 11 martie 2022, in $edinla extraordinarl a Consiliului Local al comunei

Gheriegti, judejul Neam1.

in iemeiul dispoziliitor art. 133, alin. l, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 5, art. 135, art' 155,

alin. l, lit. b qi lit. e, alin. :, tit. b, art. 196, alin. l, lit. a din Ordonanta de UrgenJd a Guvemului

nr. 5712019 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 100, Primarul a convocat

consiliului Local al comunei cheriegti, judelul Neam!, consilierii fiind invitali la gedin![.

La qedinll sunt prezenti: domnul Bereqoae Pavel, primarul comunei Gherieqti, doamna

Pdldnceanu Marcela, secretarul general al Comunei Gherdegti, doamna Coculi Antoaneta, geful

Biroului Financiar Contabil, 9i un numdr de l5 consilieri care au fost alegi.

intrucAt la qedinli participd un numir de l5 consilieri, Sedinla este legal constituita $i se

pot incepe Iucrlrile.- 
Domnul consilier cocut Daniel, preqedintele de qedin!d, prezinti ordinea de zi, conform

Dispozi{iei nr. 100 din 
-07.03.2022:

l.pi{olECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 9i modificarea

Listei obiectivelor de investilii pe anul2022.
Ini[iator: Primar, Pavel Beregoae.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizdrii lucrdrilor de renovare interioar[

generali a Dispensarului uman gi a devizului general.

Iniliator: Primar, Pavel Bereqoae.

3.PIIOIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiliei "Reabilitare Dispensar Uman in comuna Gheraeqti, judelul

Neam!" .

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

4.PROIECT DE HOTARARE pentru indreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei nr. 2

la H.C.L nr. 75 din 26.10.2021 privind aprobarea Notei conceptuale Ei a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investilie '; Amenajare PARCARE LA GR/{DINITA SFA,NTA FAMILIE

GHEL(E$TI,in satul Gherdeqti", judelul NEAM!.
Inifiator: Primar, Pavel Beregoae
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale 9i a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiliei "Amenajare, reabilitare gi modemizare str. Vasile Alecsandri, sat

Gherieqti", comuna GherEegti, judelul Neamj.
Inifiator: Primar, Pavel Beregoae

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale 9i a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiliei 'Amenajare, reabilitare gi modemizare trotuar, sat Gherleqtii

Noi" comuna Gherlegti, judeJul Neam] .

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae
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7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiliei "Amenajare, reabilitare gi modernizare trotuar, sat Telcani"
comuna Gherdegti; judelul Neam!.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae

8. intreblri qi interpeldri.

Domnul consilier Cocuj Daniel, pregedinte de gedin!6, supune la vot proiectul ordinei de

zi. Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este contra? Cine se abtine? Cu 15 voturi pentru,

ordinea de zi a fost aprobatd in unanimitate de voturi.

I.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 qi

modificarea Listei obiectivelor de investi{ii pe an 2022.
Domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de qedintd, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotirAre de la numdrul 'l al ordinei de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economicl, culturd ;i juridici,

au avizat favorabil proiectul de hot6rAre.
Nu sunt disculii, intrebdri, domnul consilier Cocu! Daniel, preqedinte de qedinld supune la

vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - l2 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? -
3 voturi (doamna consilier D[nculesei Ermina, domnii consilieri Cherecheq Adrian 9i Pal

Sebastian). Cu l2 voturi "pentru", proiectul de hotlrAre a fost aprobat.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizlrii lucririlor de renovare
interioarl general5 a Dispensarului uman qi a devizului general.

Domnul consilier Cocu! Daniel, pre$edinte de gedin!d, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotirdre de la numlrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicd, culturd gi juridicd,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Domnul consilier Puqcagu Marius intreabd cdt timp mai este necesar pentru finalizarea

lucrdrilor.
Domnul Viceprimar apreciazd ci mai sunt necesare 2 sept[mani.
Domnul consilier CocuJ Daniel intreabl cine a intocmit devizul, pentru c[ nu este semnat.

Domnul consilier Andrieg Petru intreabi daci la flnalizarea lucr[rilor se va efectua

brangarea qi pe banii cui, in deviz nu este trecut.
Domnul consilier llieqi Aurel spune sd fie gribite lucrdrile, avdnd in vedere evolulia

prefurilor.
Nu mai sunt discuJii, intrebiri, domnul consilier Cocu{ Daniel, preqedinte de gedin}5

supune la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - l2 voturi; Cine este impotriv[? ; Cine se

abline? - 3 voturi. Cu l2 voturi "pentru", proiectul de hot6r6re a fost aprobat.

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de

proiectare pentru obiectivul de investi{iei "Reabilitare Dispensar Uman in comuna
Gherdeqti, jude{ul Neam{" .

Domnul consilier Cocui Daniel, preqedinte de qedin!6, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrAre de la numdrul 3 al ordinei de zi.

Comisiite de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economicd, culturl qi juridicd,

a',t avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
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Domnul Primar prezinta proiectul de hotardre, dat fiind anul edificarii acestei construcfii.

1978, se impune efectuarea expertizei tehnice. cu atat mai mult cu cat se propune mansardarea

cladiiii, in vederea asiguririi unor noi spalii. Acum se supune aprobirii nota conceptuale $i tema

de proiectare, urmAnd apoi intocmirea 9i supunerea spre. aptobare a devizului'

Domnul viceprimar susline mansardarea clddirii, 9i pentru schimbarea aspectului'

Nu mai sunt disculii, intreberi, domnul consilier Cocu} Daniel, pre|edinte de qedinJd

supune la vot proiectul de hotardre. cine este pentru ? - 9 voturi; cine este impotriva? ; cine se

aUlineZ - 6 voturi. Cu 9 voturi "pentru", proiectul de hotArare a fost aprobat'

4.PROIECT DE HoTARARE pentru indreptarea unei erori materiale din

cuprinsulanexeinr.2lalfl.C.Lnr.T5din26.10,202lprivindaprobareaNoteiconceptuale
si a Temei de oroiectare pentru obiectivul de investilie " Amenajare PARCARE LA

iniotNn.l SF;N1A FAlvilLIE GHERiE$fl,in satul Cheriesti", iudelul NEAMI'
---._ D;;"rl consilier Cocul Daniel, preqedinte de gedinid, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hot[rAre de la numlrul 4 al ordinei de zi'
comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economic[, culturd qi juridica,

au avizat favorabil proiectul de ho6rare.
Nu sunt disculii, intrebdri, domnul consilier Cocu! Daniel, preqedinte de qedinta supune la

vot proiectul de hotlidre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abtine?

Cu i5 voturi "pentru", proiectul de ho6rare a fost aprobat in unanimitate'

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale gi a Temei de

proiectare pentru obiectivul de investiliei "Amenajare, reabilitare qi modernizare str.

Vasile Alecsandri, sat Gherleqti", comuna Gherleqti' jude{ul Neam{'

Domnul consilier cocui Daniel, pregedinte de gedinld, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotirdre de la numlrul 5 al ordinei de zi'

comisiile de specialitate ale consiliului Local Gheraegti, economica, culturi 9i juridicl,

au avizat favorabil proiectul de hot[rdre.
Domnul consilier Ilieqi Aurel intreabS care este rolul aprob[rii acestui proiect de hotlr6re,

nu inlelege nimic din materiaiele prezentate, toate proiectele de hotardre care urmeazd sunt la fe['

Domnul Primar invit[ pe cei prezenli s6 dea dovadi de mai multd responsabilitate, numai

impreun[ se pot lua cele mai bune decizii.' 
Domnul consilier Pugcaqu Marius doregte ca inainte de solicitarea de a fi intocmit studiul

de fezabilitate, sA fie prezentate oferte pentru ioate cele 3 tipuri de materiale, ldlimea trotuarelor

sd fie minim 1,5 m, ;i intocmit rn ,upo.t avantaje/dezavantaje pe fiecare tip. de.material' Pe

strada Vasile Alecsandri propune rigoie pentru scurgerea apei, nu qanluri vizibile' avAnd in

vedere faptul cA nu sunt probl"r" .uuruti d" inundalii pe aceaste strad6. Propune notificarea

cetileniloi de pe aceasta stradi de a nu mai construi poduri',Numaisuntdisculii,intrebdri,domnulconsilierCoculDaniel,pregedintedeqedinJn

supune lavot proiectul de hoidr6re. Cine este pentru ? - 14 voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se

aUlineZ - I abiinere. Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hoterare a fost aprobat'
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6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de

proiectare pentru obiectivul de investiliei "Amenajare, reabilitare qi modernizare trotuar,
sat Gherleqtii NoiI comuna Gherieqti, jude{ul Neam{.

Domnul consilier Cocu! Daniel, pregedinte de qedintd, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotirdre de la numSrul 6 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economicS, culturl gi juridic5,

au avizat favorabil proiectul de hot6r6re.
Nu sunt disculii, intreblri, domnul consilier Cocu| Daniel, preqedinte de qedintl supune la

vot proiectul de hotirAre. Cine este pentru ? - l4 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? -

I abtinere. Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat.

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale Ei a Temei de

proiectare pentru obiectivul de investi{iei "Amenajare, reabilitare qi modernizare trotuar,
sat Te{cani" comuna Gherieqti' jude{ul Neam{.

Domnul consilier Cocu! Daniel, preqedinte de qedinii, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotirire de Ia numf,rul 7 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicd, culturd 9i juridicd,

at avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Nu sunt discu{ii, intrebdri, domnul consilier Cocul Daniel, preqedinte de ;edinti supune la

vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ? - l4 voturi; Cine este impotriva? ; Cine se abline? -

I abJinere. Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat.

8. intreblri Ei interpellri.
Domnul consilier Cherecheq Adrian, intreabd de stadiul lucrdrilor pentru decolmatarea

Ciurlacului.
Domnul Viceprimar rdspunde, se lucreazi, au fost reprezentan{i de la S.G.A, au stabilit

traseul.
Domnul consilier lliegi Aurel intreabi de extinderea relelei de alimentare cu energie

electricd pe strada Saperanlei. De asemeni, recomandi domnului primar sd se concentreze asupra

proiectelor de hotdrdre aprobate, qi urgentarea ducerii la indeplinire.
Domnul consilier Chereches Adrian intreabd unde pot fi urmlrite gedintele consiliului

local.
Domnul Primar rdspunde, pe site-ul Primdriei Comunei Gher[eEti.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvAnt, qi domnul consilier Cocu! Daniel, preqedinte de

gedin![, declari inchise lucrdrile $edinlei.
Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

COCUT DANIEL

Secretar general,
PdlEnceanu Marcela


