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 Încheiat astăzi 27 octombrie 2022, 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. 381, 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 15 

consilieri care au fost aleşi. Domnul Pavel Bereșoae, Primarul comunei Gherăești, este în concediu 

de odihnă.  

 Întrucât la şedinţă  participă un număr de 15 consilieri, şedinţa este legal constituită  şi se 

pot începe lucrările.  

  Înainte de începerea lucrărilor, se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 29 

septembrie 2022. Domnul consilier Pușcașu Marius propune completarea procesului verbal la 

punctul 2 al ordinii de zi, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de curse, 

repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar, în anul școlar 2022 – 

2023,  prin modificarea regulamentului microbuzului școlar, astfel încât să nu mai trebuiască 

aprobarea Consiliului Local. Procesul verbal a fost aprobat cu 15 voturi ”pentru”, cu completarea 

făcută de domnul consilier Pușcașu Marius.  

 Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, 

conform Dispoziţiei nr. 381 din 21.10.2022:  
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special.  

Iniţiator: Primar,  Pavel Bereşoae.  

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 

pentru trimestrul III 2022  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Iniţiator: 

Primar,  Pavel Bereşoae. 

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

pentru obiectivul de investiție ”Reparații și reabilitare termică Dispensar Uman, în sat Gherăești, 

comuna Gherăești, județul Neamț”. 

Iniţiator: Primar,  Pavel Bereşoae. 

4.PROIECT DE HOTARÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local, și a 

bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, Comuna Gherăești,  la 30 

septembrie 2022.  

 Iniţiator: Primar,  Pavel Bereşoae.   

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu referitor la  vânzarea 

terenurilor concesionate în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate, din domeniul privat  

al comunei GHERĂEȘTI, judeţul Neamţ.  



  Iniţiator: Primar,  Pavel Bereşoae.   

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință. Iniţiator: Primar,  Pavel 

Bereşoae. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂR privind aprobarea realizării  investiției și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea de iluminat public pe străzile: Familiei, 

Aleea Stadionului și Biruința din  sat  Gherăești, și zona platou Cămin Cultural din satul Gherăeștii 

Noi, comuna Gherăești, județul Neamț”.  

Iniţiator: Primar,  Pavel Bereşoae. 

           8.  Întrebări și interpelări.  

 

  Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință,  supune la vot proiectul 

ordinii de zi.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este contra?  Cine se abţine?  Cu 15 voturi pentru, 

ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință,  propune începerea dezbaterii 

proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.  

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special.  

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, 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 Iștoc Maricel solicită doamnei contabil clarificări asupra tarifului plătit 

acum. Doamna Cocuți Antoaneta răspunde, 545,28 lei, fără TVA.  

Domnul consilier Iftime Constantin consideră că ne chinuim să facem colectare selectivă, 

s-a solicitat sprijin domnului Gavrilescu să trimită pliante, dar nu s-a materializat promisiunea.  

Propune la nivel de Consiliu local, prin adoptarea unei hotărâri, distribuirea de pliante, venit cu 

explicații clare, care sunt deșeurile selective și deșeuri menajere, și colaborare cu școala.  Crede în 

reușita campaniei în viitorul apropiat, lucrurile se vor schimba în bine.  

Doamna consilier Dănculesei Ermina propune demersuri către ADI ECONEAMȚ, pentru 

a veni în sprijinul campaniei și domnii primari să se unească, să facă front comun pentru a arăta 

nemulțumirea față de  ADI Econeamț.  

Domnul consilier Pușcașu Marius, apreciază colectarea distinctă a sticlei, urmare a 

discuției cu domnul Gavrilescu. Întreabă dacă Primăria monitorizează și evidența persoanelor 

juridice, în ceea ce privește plata taxei, sau au contract cu SC Rossal.  

Doamna contabil răspunde, persoanele juridice care desfășoară activitate pe raza comunei, 

plătesc taxa la primărie, la fel ca și celelalte impozite, în baza hotărârii de consiliu. Sunt instituții 

care impun persoanelor juridice să aibă contract pentru colectarea deșeurilor. Pentru luna august, 

factura pentru colectarea deșeurilor a fost în sumă de 79.000 lei, pentru septembrie 57.000 lei, iar 

încasările la data de 30.09.2022, 160.000 lei.  

Domnul consilier Puțanu Petru nu este de acord cu acordarea mandatului special.  

Nu mai sunt discuții, completări, domnul consilier  Bârgăoanu Cristian, președinte de 

ședință supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 7 voturi; Cine este împotrivă? - 4 

voturi; Cine se abţine? – 4 voturi.    Cu 7 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost respins. 

 



2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru trimestrul III 2022  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activități.  

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, 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 discuții, completări, domnul consilier  Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?   Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  

 

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

proiectare pentru obiectivul de investiție ”Reparații și reabilitare termică Dispensar Uman, 

în sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț”. 

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, 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 adresează rugămintea domnului viceprimar, sau 

domnului Sorin Cioată, inspector în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului, 

pentru cei care urmăresc ședința, să prezinte ce se dorește a se face.  

Domnul viceprimar răspunde, vor fi lucrări de reparații la acoperiș, lucrări de anvelopare 

termică, schimbarea tâmplăriei exterioare.  

Domnul consilier Ilieși Aurel întreabă cum a fost stabilită valoarea acestor lucrări.  

Domnul viceprimar răspunde, această valoare este o estimare, rezultată în urma 

măsurătorilor efectuate de un domn inginer.  

Domnul consilier Iștoc Maricel propune un amendament la acest proiect de hotărâre, 

respectiv lista de lucrări să fie completată cu reparații trotuare. 

Domnul consilier Iftime Constantin întreabă dacă studiile efectuate pentru reabilitare, 

expertiza tehnică, mai sunt valabile, și dacă trebuie plătit proiect tehnic pentru reparații.  

Doamna contabil răspunde, în această situație, pentru reparații, se va supune aprobării 

consiliului local un deviz.  

Domnul consilier Galațanu Adrian, este sigur de faptul că, toți cei prezenți sunt de acord 

că este o necesitate efectuarea acestor lucrări la clădirea dispensarului. Întreabă dacă se știe pe 

fiecare lucrare, cât costă. 

Doamna contabil spune că trebuie chemat domnul proiectant, să modifice cu repararea 

trotuarelor, apoi se va ști valoarea lucrărilor. 

Domnul consilier Cherecheș Adrian, crede că iar se vor cheltui bani, la fel cum s-a 

întâmplat pentru cabinetul în care și-a desfășurat activitatea doamna doctor Voinea, și medic de 

familie tot nu avem. 

Domnul viceprimar informează pe cei prezenți, un medic de familie a fost și a văzut spațiul, 

este interesat să vină în localitatea noastră, dar nu poate până în luna decembrie 2022.  

Domnul consilier Pușcașu Marius propune un amendament, respectiv modificarea 

denumirii obiectivului prezentat, respectiv ”Reparații și anvelopare termică Dispensar Uman, 

în sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț”. De asemeni, licitație pe anunț.  



Domnul viceprimar apreciază că sunt bine venite propunerile, dar dorește schimbarea 

acoperișului în toamna aceasta, pentru a opri degradarea clădirii.  

Domnul consilier Ilieși Aurel susține ideea că trebuie respectată hotărârea de consiliu, 

indiferent de ce spun specialiștii.  

Nu mai sunt discuții, completări, domnul consilier  Bârgăoanu Cristian, președinte de 

ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele domnilor consilieri Iștoc Maricel și 

Pușcașu Marius.   Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine?   Cu 15 

voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  

 

4.PROIECT DE HOTARÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 

local, și a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, Comuna 

Gherăești,  la 30 septembrie 2022.  

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, 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 Pușcașu Marius solicită doamnei Cocuți Antoaneta să prezinte contul de 

execuție, și ce înseamnă un cont de execuție. După această prezentare, nu mai sunt discuții, 

completări, domnul consilier  Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine?   Cu 15 voturi 

”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu referitor 

la  vânzarea terenurilor concesionate în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate, din 

domeniul privat al comunei GHERĂEȘTI, judeţul Neamţ.  

 Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, 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, au avizat 

nefavorabil proiectul de hotărâre, și comisia juridică, a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Andrieș Petru solicită explicații, afirmă că nu au fost informați despre 

acest proiect de hotărâre.  

 Doamna Cocuți Antoaneta, șeful Biroului financiar contabil răspunde. Urmare a auditului 

financiar efectuat de Camera de Conturi Neamț, a fost lăsată ca recomandarea clarificarea situației 

în ceea ce privește terenurile concesionate. Au fost identificate diferite situații, respectiv, suprafața 

terenului prevăzută în contract nu corespunde cu situația reală, o parte din terenuri sunt deținute 

ilegal, nu au fost respectate prevederile privind obiectul contractului. De asemeni, este greu să 

gestionăm această situație, sunt 191 contracte de concesiune.  

 Domnul consilier Andrieș Petru spune că nu va vota acest proiect de hotărâre, până nu se 

discută și situația terenurilor concesionate neocupate cu construcții. În cazul vânzării, să fie 

stabilită destinația foarte clară pentru sumele încasate, propune modernizarea a 4 sau 5 străzi.  

 Domnul consilier Pușcașu Marius propune luarea unui angajament de plată pentru 

întocmirea documentației cadastrale, a evaluării terenului, pentru cazul în care se răzgândesc și nu 

mai doresc să cumpere.  

 Domnul consilier Mărtinaș Liviu susține că suntem singura comună unde nu s-au vândut 

terenurile concesionate. Personal, cunoaște multe persoane din Gherăești care vor să cumpere.  



 Domnul consilier Puțanu Petru întreabă ce s-a întâmplat cu cererea depusă în anul 2018, 

de ce nu s-a făcut nimic.  

 Domnul consilier Andrieș Petru spune că s-a oprit după întocmirea planului de 

amplasament. 

 Doamna consilier Dănculesei Ermina consideră că acest proiect de hotărâre nu impune 

nimănui să cumpere terenul, a fost inițiat urmare a cererilor depuse.  

Nu mai sunt discuții, domnul consilier  Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință supune 

la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 1 vot; Cine este împotrivă? ; Cine se abţine?   12 

voturi. Domnii consilieri Cobzariu Dan și Mărtinaș Liviu nu votează, se abțin, fiind în conflict 

de interese. Cu 1 vot ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost respins.  

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință. 

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 6 al ordinei de zi, și solicită domnilor consilieri 

propuneri. 

Domnul consilier Cocuț Daniel,propune pe domnul consilier Galațanu Adrian. Nu mai sunt 

alte propuneri, se supune la vot. Cine este pentru ? – 14 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

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

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂR privind aprobarea realizării  investiției și a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea de iluminat 

public pe străzile: Familiei, Aleea Stadionului și Biruința din sat Gherăești, și zona platou 

Cămin Cultural din satul Gherăeștii Noi, comuna Gherăești, județul Neamț”.  

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință,  supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre de la numărul 7 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 solicită domnului viceprimar să prezinte o situație privind 

amplasarea și numărul stâlpilor.  

Domnul viceprimar răspunde, 1 stâlp la poștă,  2 stâlpi la Gherăeștii Noi și 2 stâlpi pe Aleea 

Stadionului.  

Domnul consilier Puțanu Petru propune consemnarea în procesul verbal a faptului că, pe 

strada Biruința va fi amplasat 1 stâlp, nu 2 stâlpi.  

Domnul consilier Ilieși Aurel spune că a analizat devizul, sunt multe elemente, întreabă 

cine va efectua montajul. Domnul viceprimar răspunde, aceeași firmă.  

Nu mai sunt întrebări, discuții, domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru ? – 15 voturi; Cine este împotrivă? ; Cine se 

abţine?   Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  

 

7.  Întrebări și interpelări.  

Domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de ședință, invită domnii consilieri să se 

înscrie la cuvânt. 

Domnul consilier Iftime Constantin, ia cuvântul, spune că deranjează faptul că unele 

proiecte de hotărâre se discută doar cu o parte din consilierii locali. În ședința de luna trecută, a 

venit cu sugestia ca, domnul Primar să prezinte consilierilor locali proiectele de hotărâre pe care 

dorește să le inițieze la ședința viitoare.  



Domnul consilier Pușcașu Marius dorește o informare cu activitățile desfășurate de la 

ultima ședință, și ce se intenționează în perioada următoare.  

Domnul consilier Mărtinaș Liviu crede că s-a exagerat cu cositul, cei care nu se preocupă 

de întreținerea spațiului verde din fața porții, să fie sancționați. 

Domnul consilier Cherecheș Adrian, amintește că și la ședința anterioară a ridicat problema 

amplasării unei balustrade la școală. Între timp, a avut loc un incident neplăcut cu un copil. Este 

nemulțumit de calitatea lucrărilor executate cu autogrederul, are poze pe telefon, și în satul Tețcani 

drumul pe care a trecut arată foarte rău.  

Domnul Viceprimar este de acord că autogrederul scoate pietrele, dar se vor bate, lucrarea 

nu este gata, se va pune piatră concasată, se va cilindra drumul. Este nemulțumit de faptul că nu 

există colaborare în consiliu local. 

Doamna consilier Dănculesei Ermina, confirmă existența problemei în ceea ce privește 

comunicarea.  

Domnul consilier Ilieși Aurel propune domnului viceprimar să meargă în alte localități, să 

vadă lucrările executate. Consideră că pe strada Veteranilor nu era necesară intervenția 

autogrederului. Se adresează colegilor consilieri care au votat proiectul de hotărâre pentru strada 

Vasile Alecsandri, să nu creadă în implementare, nu se va termina nici în 10 - 15 ani, toate 

investițiile mari nu au finalitate.  

Domnul consilier Iștoc Maricel ia cuvântul. Legat de ceea ce a spus domnul consilier Ilieși 

Aurel, nu se va umbla la drum, decât în zonele care necesită acest lucru, s-a greșit când s-a 

prezentat proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Andrieș Petru confirmă cele spuse de domnul Iștoc Maricel, a vorbit cu 

domnul Primar a doua zi după ședință. 

Domnul consilier Puțanu Petru întreabă dacă este normal ca strada Vasile Alecsandri să fie 

stricată, în detrimentul a 28 străzi neasfaltate? Dorește să discute cu domnul Primar această 

problemă. Dorește să știe ce se întâmplă cu parcarea de la Grădinița Sfânta Familie. 

Domnul viceprimar răspunde, se lucrează, surorile au decis să execute pe cont propriu 

această lucrare.  

Domnul consilier Puțanu Petru nu admite așa ceva, solicită  să fie sistată lucrarea, având în 

vedere faptul că există o hotărâre de consiliu.  

Doamna Cocuți Antoaneta, nu știe  nimic de parcare, există achiziție cu un domn 

proiectant, nu știe de ce nu s-a întocmit proiectul.  

Domnul Iștoc Maricel sesizează problema gardului de la stadion, este spart, se depozitează 

gunoaie.   

Domnul consilier Iftime Constantin dă citire unui articol din proiectul de hotărâre, primarul 

împreună cu aparatul de specialitate duc la îndeplinire prevederile hotărârilor de consiliu. Nu au 

fost de acord cu achiziția autospecialei,  domnul primar a convocat o altă ședință de consiliu cu 

acest proiect de hotărâre, dar nu au mai participat. O hotărâre se ia în consiliul local.  

Domnul viceprimar susține necesitatea achiziției autospecialei, e păcat să pierdem 52.000 

euro. 

Doamna consilier Dănculesei Ermina dorește să existe trotuare, străzi asfaltate, și apoi se 

poate achiziționa și autospeciala pentru stins incendii. 

Domnul consilier Pușcașu Marius întreabă dacă există o listă a străzilor care nu au apă și 

canal. Ce s-a întâmplat cu proiectul pentru Corpul 2 de la Școală?  Doamna Cocuți Antoaneta, 

spune că suntem în stadiu de realizare a documentației cadastrale pe aceste străzi. Legat de Corpul 

2, în urma  expertizei, s-a concluzionat că nu se poate anvelopa clădirea.       



Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, și domnul consilier Bârgăoanu Cristian, președinte de 

ședință,  declară închise lucrările ședinței. 

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

BÂRGĂOANU CRISTIAN 

 

 

 

 

Secretar general, 

Pălănceanu Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


