
ROMANIA

coNSrL r uL,- JBLtlYtAff,ffi r GHERAE$rr

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 25 august 2022, in gedinp ordinard a consiriurui Locar ar comuneiGherdeqti, judelul Neam1.

.. . l1 tgmeiul dispoziIiiror art. r33. arin. r, art. r34. arin. r. rit. a, alin.5, art. r35, art. r55,alin'_l,lit. b 9i rit. e, arin.3, rir. b, art. r96, arin. r. rit. a din ordonanla de urgenta acuvernuruinr' 5112019 privind codur _Administrativ, prin Dispozilia nr. zs4, priirarut u .onuo.u,consiliului Local ar comunei Gheriegti, judelur Neam1, consirierii nina inrituri ra i.ainra.-'La gedintrd sunt prezentri: domnur paver Bereqoae, primarur .orrn.i'ct.'ra"iii, aournuPdlf,nceanu Marcera, secretarur generar ar comunei bneiaegti, doamna coculi eririrlt", rtrrBiroului Financiar Contabil, 9i un numdr de I5 consilieri care au fost alegi.

. Intrucat la gedintd participE un numar de l5 consilieri, gedinla este legal constituitd gi sepot incepe lucrdrile.

. .. - - !n-ain!e de inceperea lucrdrilor, se supune ra vot procesul verbal ar gedinJei din data de 2giulie 2022, fiind aprobat cu l5 voturi ,,p"ntir,,
Domnul consilier Birgioanu Cristian, preqedintele de gedin{6, prezinti ordinea de zi,

conform Dispozi!iei nr. 294 din 19,0g.2022:
l'PRoIECT DE HoTARARE privind aprobarea asumdrii/neasumdrii responsabilitdlilor

organizlrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achi;ilia produselor
aferente programului pentru qcori ar Romdniei, in perioada 2017 - 'zo)r, 

si a
contractelor/acord u rilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative, la
nivelul unitAtii administrativ - teritoriale Comuna Cherdeqti, judelul Neam1.

ln iliator: Primar, pavel Beregoae.
2.PRolECT DE HOTARARE privind recriticarea bugeturui rocar pe anur 2022.
Iniliator: Primar, pavel Beregoae.
3.PRolECT DE HOTARARE privind incetarea contracrurui de concesiune nr.

355fi0.07.20t7.
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
4.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea, completarea si actualizarea

inventarului bunurilor ce alc6tuiesc domeniul privat al comunei GHERAE$TI, jujelul Neam1.
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

5. Intrebdri gi interpeldri.
Inainte de a se supune la vot proiectul ordinii de zi, domnul primar, in calitate de iniliator,

propune suplimentarea ordinii de zi cu urmdtoarele proiecte de hotdrdre:
-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale gi a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investilie "Stalie microbuz gcoali. Aleea $colii din sat cheiae$ti, comuna
Cherieqti, j udelu I Neam{".
-PROIECI'DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de bazi pentru funclionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraegti,
judelul Neam1, incepand cu data de 01.09.2022.



Domnul consilier BArgdoanu cristian, pregedinte de gedin{d, supune la vot proiectul
ordinii de zi impreund cu completarea solicitaia de domnul primu.. cine .rt. prnt.i i - Is
voturi; Cine este contra? cine se abline? cu l5 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobatd in
unanimitate de voturi.

l.PRolECT DE HoTARARE privind aprobarea asu mrrii/neasumirii
responsabiliti(ilor organizirii procedurilor de atribuire a con tractelor/acord u rilor - cadru
pentru achizilia produselor aferente programului pentru qcoli ar Rominiei, in perioada
2017 - 2023, qi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mrsurilor educative, la nivelul unitifii administrativ - teritoriale Comuna Ghertreqti,
judetul Neamt.

Domnul consilier B6rg5oanu Cristian, preqedinte de gedinld,
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la num6rul I al ordinei de zi.

supune dezbaterii

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[egti, economica, cultur[ gi juridicE,
au avizat favorabil proiectul de hotdrdre pentru neasumarea responsabilit[{ilor organizirii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizilia produselor iferente
programului pentru qcoli al Romdniei, in perioada 2017 - 2023, $i a contractelor/acordurilor -
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea m[surilor educative, la nivelul uniE{ii
administrativ - teritoriale Comuna Gher[eEti, jude]ul Neam1.

Domnul consilier PuEcaqu Marius intreabd pe domnul primar dacl au fost demarate
consultiri, gi dacd se meritd asumarea derul6rii acestei proceduri la nivel local.

Domnul Primar rdspunde, a discutat cu domnii primari de la comunele vecine, Cordun gi

Sabdoani. este greu. nu gi-au asumat nici ei.
Doamna consilier D[nculesei Ermina a vorbit personal cu domnul Ghel Iulian, dar nu

doreqte si participe la acest program.
Nu sunt disculii, completdri, domnul consilier Li6rg6oanu Cristian, preqedinte de qedin{d

supune Ia vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se
abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirAre a fost aprobat in unanimitate.

2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
Domnul consilier Bdrgdoanu Cristian, pregedinte de qedin{d, supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numirul 2 al ordinei de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherleqti, economici, culturd gi juridicd,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Doamna Coculi Antoaneta prezinld raportul de specialitate intocmit, qi propune aprobarea

modificdrii listei obiectivelor de investilii, avdnd in vedere faptul cd dupi trimiterea materialelor
pentru gedinld, a primit valoarea staliei pentru microbuzul qcolar.

Domnul consilier Puqca;u Marius. propune ca varianti mai rapidd, achizilionarea a doui
containere, care pot fi folosite qi la alte evenimente.

Nu mai sunt disculii, intrebiri. domnul consilier Bdrgdoanu Cristian, preqedinte de
gedinla supune la vot proiectul de hotdrdre, cu modificarea listei obiectivelor de investilii. Cine
este pentru ?- 15 voturi; Cine este impotrivd?;Cine se abline? Cu l5 voturi "pentru",
proiectul de hotdrAre a fost aprobat in unanimitate.



3'PROIECT DE HOTARARE privind incetarea contracturui de concesiune nr.
355/10,07.2017.

Domnul consilier BArgdoanu cristian. preqedinte de qedin{d, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de horirAre de la num6rul j al ordinei de zi.

_ Co,misiile de specialitate ale consiriului t.ocar Gherde;ti" economic6, curturd qi juridicn,
au avizal favorabil proiectul de hotdrdre.

Nu sunt discujii, intrebdri, domnur consirier BArgioanu Cristian. pregedinte de gedin{d
supune la vot proiectul de hotrrire. cine este pentru ? - rI voturi; cine eite impotrivd? ; iin" ,.
abline? - I vot. Cu l4 voturi "pentru,,, proiectul de hotdrAre a lost aprobat.

4'PROIECT DE HOTARARE privind modificarea, compretarea qi actualizarea
inventarului bunurilor ce alcrtuiesc domeniul privat al .o,nrn"i GHEITAE$TI, jude{ul
Neam(.

Domnul consilier Bdrgdoanu Cristian, pregedinte de gedin!d,
Consiliului Local proiectul de hotlrdre de la numdrul 4 al ordinei de zi.

. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturd qi juridic[,
au avizat favorabil proiectul de hotdrire.

Nu sunt disculii, intrebari, domnul consilier BArgioanu cristian, preEedinte de qedinld
supune la vot proiectul de hotardre. cine este pentru ? - I5 voturil Cine esti impotrivr? ; cin. r"
abline? - cu l5 voturi "pentru". proiectul dc hotararc a tbst aprobat in unanimitate.

5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investi{ie "Stafie microbuz pcoali, Aleea $colii din sat
Gherleqti, comuna Ghertreqti, jude{ul Neamf".

Domnul consilier Bdrgdoanu Cristian, preqedinte de qedinj6,
Consiliului Local proiectul de hotdr6re.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economici, cultura gi juridic[,
au avizat favorabil proiectul de hotdrire.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, doreqte ca aceaste statie si fie finalizatd cAt mai
repede, cu respectarea cadrului legal.

Domnul consilier Puqcaqu Marius este nemultumit de amplasamentul acestei stalii,
parcarea trebuie lasattr pentru terenul de fotbal.

Domnul consilier Putanu Petru crede cd cel mai bun amplasament este in curtea qcolii.
Nu mai sunt disculii, intrebdri, domnul consilier B6rgdoanu Cristian, pre$edinte de

gedin{i supune la vot proiectul de hot6r6re. Cine este pentru ? l4 voturi; Cine este impotrivi? ;
Cine se abline? - I vot. Cu l4 vo-turi "pentru". proiectul de hotdrdre a lost aprobat.

6. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de bazi pentru
funcfionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Gheriegti, judelul Neamf, incepind cu data de 01,09,2022.

Domnul consilier Bdrg[oanu Cristian, preqedinte de gedinfd, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hot6rAre.

Comisiile de specialitate ale Consiliului l,ocal Gherleqti, economicd, culturi gi juridicd,
au avizat favorabil proiectul de hotirAre.

Domnul consilier Mdrtinag Liviu se inscrie la cuvdnt. in urma discutiilor cu diferite
persoanej a fost intrebat ce realiziri sunt, pentru a fi motivatA cresterea salariilor.

supune dezbaterii

supune dezbaterii



,,^ "-,3_o-Tll- f,lmar 
rispunde, sunt lucruri care nu se vdd. dar se fac. Salariile personalului

orn r.ma.a uherae$ti sunr mai mici. raportate ra arte comune. considerS ca performan{a se facecu oameni motivafi. Dore;te ca lucrurile sd prindd contur. fiecare salariai sa dea dovadd de

:il;:1ff'"r'"* 
Anumite f'unc{ii, au fost ocupate greu, cu ref.erire ta speciatizirile ur[unirr gi

", .,, *3.::ilJ.^"o1_sltier 
eulcatu Marius susline cre$rerea satariilor. cu siguranld ca roli satarialii

Ql-au racut treaba. in concordanld cu atribuliile din fi;a postului.

.Domnul consilier Igtoc Maricer, consider' ci toli runclionarii igi fac datoria, igi vdd detreaba lor.

.. Nu mai sunt discutii, intrebari, domnul consilier Bdrg,oanu cristian, pregedinte degedinli supune la vot proiectul de. hotdr.dre. cine este pentru ? - l-5 voturi; cin" 
"rt" 

irpotriuar ;cine se^abline? * Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotardre a fost aprobat in unanimitate.

^ ... i" continuare, este prezentaE solicitarea doamnei carp Maria, pentru qanlul a" p" at".u
$colii. Domnii consilieri nu au gdsit o solulie cu care sd fie de acord.

7. intrebiri gi interpellri.

.._ 
Domnul consilier Bdrgdoanu cristian, preqedinte de qedin16, dd cuvAntur domnurui

consilier Pu;caqu Marius.
Domnul consilier Puqcagu Marius intreabd de studiul de fezabilitate

Alecsandri.
Domnul consilier Iqtoc Maricel propune pentru accesul in curte, dale carosate, sa nu se

blocheze trotuarul. La emiterea autorizafiei de construire, ar trebui sa exite o condilie, respectiv,
fiecare cetalean si-gi lase loc pentru parcare, apoi si fie construit gardul. pe itrada'Vasile
Alecsandri, in zona stadionului, si fie asigurati o zond mai ,ur" p"it., pu."ur" fi i.t.u.. in
stadion.

Din considerentul c[ toat6 lumea pliteqte impozite gi taxe, domnul cherecheg Adrian
propune sI fie luate in calcul qi str[zile neasfaltate.

Domnul consilier M[rtinag Liviu sesizeazi problema iluminatului public in zona pogtei,
qi pe Aleea cdrdmizii. De asemeni, intreabd cine a dat acordul pentru firmele care folosesc
iluminatul public. considerd faptul cd iluminatul public pe strada Moldovei poate fi intrerupt
dupl ultima casi.

Intreabi pe domnul primar ce demersuri s-au mai ficut pentru medicul de familie.

. Domnul Primar rdspunde, va posta un anunt dupd ;edin16 pe pagina comunei gi roagi pe
cei prezenli sA ajute in popularizarea acestei informalii.

- . . . Domnul consilier Pulanu Petru intreabd dacd s-a llcut recep{ia la Cdminul din GherdeEtii
Noi, qi daci se primegte in continuare spor la salariu.

. Domnul Primar rispunde. recep{ia s-a efectuat dar trebuie si mai achizilionem o parte din
dotiri.

Domnul consilier Andrieg Petru, sesizeazf, nefunclionarea re{elei wl-FI in satul
Gherdeqtii Noi, de aproximativ 3 - 4 luni. De asemeni, o situatie foarte gravl, existenla a doi
copaci c6zufi peste fire, pe terenul denumit lot Bordeianu.

Domnul consilier Igtoc Maricel, doregte si fie prezentate ofertele pentru autoutilitare.
Doamna CocuJi Antoaneta prezintd ofertele de la Citroen gi peugeot.
Domnul consilier Pulanu Petru propune o colaborarea cu postul de politie, avand in

vedere numirul tot mai mare al cdinilor comunitari_

pentru strada Vasile



Domnul consilier lftime constantin se inscrie la cuvdnt. ce dore;te s6 spund nu face
obiectul qedinlei, a fost linigtit, nu a intervenit peste altcineva, doreqte sd nu fie intrerupt. La o
solicitare a domnului primar lansatr pe grupul consilierilor, gi-a ipus punctul de vedere, gi
susline in conlinuare cI nu a gregit. Bugetul care va fi alocat pentru strada Vasile Alecsandri este
foarte mare, facem mereu h6rtii, dar trotuarul pAn[ la Caldararu nu va avea finalitate niciodat6.
Dezvoltarea se face intotdeauna de la centru spie margini.

Propune domnului viceprimar s[ fie montat un bec in fata bibliotecii, limbajul 9icomportamentul celor care se intdlnesc acolo las6 de dorit.
Referitor la recepJia lucr[rilor de la Cabinetul Medical, considera 9i acest lucru un motiv

pentru care nu avem medic de familie.
Domnul primar rlspunde, receplia s-a frcut, comisia a fost numitd conform prevederilor

legale, fiecare gi-a fdcut treaba.
Domnul consilier Pugcaqu Marius mentioneazd faptul ca pe 5 septembrie incepe anul

gcolar gi sd fie executate lucrdrile de curifenie.
Doamna consilier Ddnculesei Ermina, directorul Ecolii, solicitA ajutorul Prim6riei, are un

singur muncitor qi 4 f'emei de serviciu.
Domnul consilier Puqcagu Marius lanseazd celor prezenli invitalia de a vizita Cabinetul

Medical.
Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, gi domnul consilier BArgioanu cristian, preqedinte de

gedinli, declari inchise lucrlrile ;edin1ei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

BARGAOANU CRISTIAN

Secretar general,
PIlinceanu Marcela


