
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28 noiembrie 2022, in gedinla ordinard a Consiliului Local al comunei

Cherdeqti, j udelul NeamJ.
In temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l,lit. a, alin.5, art. 135, art. 155,

alin. l, lit. b qi lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. l, lit. a din Ordonanla de Urgenfd a Guvernului
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 413, Primarul a convocat

Consiliului Local al comunei Gherdegti, judelul Neamtr, consilierii fiind invitali la 9edin16.
La qedinln sunt prezentri: domnul Pavel BERE$OAE, primarul comunei Gherdeqti,

doamna Pildnceanu Marcela, secretarul general al Comunei Gherdegti, doamna Cocufi
Antoaneta, geful Biroului Financiar Contabil, qi un numlr de l4 consilieri care au fost ale$i.

Lipsegte nemotivat domnul consilier local Cherecheq Adrian.
intrucdt la 9edin15 participd un numlr de 4 consilieri, qedinla este legal constituitd qi se

pot incepe lucrdrile.
Inainte de inceperea lucrSrilor, domnul

de pe ordinea de zi a Proiectului de hotdrAre

Gherie;ti, gi repartizarea unor fonduri pentru
j udelul Neam1.

Domnul consilier Galalanu Adrian, preqedintele de gedin{d, prezinti ordinea de zi,

conform Dispoziliei nr.4l3 din 22-11.2022:
I.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectu6rii unor cheltuieli din bugetul

local pe anul 2022.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii aderdrii comunei

GHERAE$TI,.iudelul NEAMJ, la Asocialia crupul de Actiune Locald (G.A.L.) laqi Sud - Vest,

pentru perioada 2021 - 2027.
Iniliator: Primar, Pavel

.-].PR()II](]'I' Dt] I IOT RE privind alocarea de la bugetul local al Comunei GherdeEti,

9i repartizarea unor fonduri pentru cultele religioase de pe raza comunei Gheraeqti, judelul

\eam1. - retras de pe ordinea de zi.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

4.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea consumului de combustibil pentru

autovehiculele gi utilajele existente in patrimoniul U.A.T Comuna Gherdegti, judelul Neam1.

Ini[iator: Primar, Pavel Bereqoae.

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce

se va incheia intre comuna Gheriegti 9i Ministerul Muncii qi Solidaritdlii Sociale, pentru

colaborarea interinstitulionali, in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS - Sll MMSS", cod

MySmis 130963. -
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

primar, in calitate de iniliator, anuntd retragerea

privind alocarea de la bugetul local al Comunei

cultele religioase de pe raza comunei Gherdegti,



6. intrebdri gi interpel[ri.

Dornnul consilier Gala{anu Adrian, pregedinte de gedin{[,
de zi. Cine este pentru ? - 14 voturi; Cine este contra? Cine se

ordinea de zi a fost aprobati in unanimitate de voturi.
Domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de gedinld,

proiectelor de hotlrAre inscrise pe ordinea de zi.

supune la vot proiectul ordinii
abline? Cu l4 voturi pentru,

propune inceperea dezbateri i

l. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din
bugetul local pe an 2022.

Domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de gedinli, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotirdre de la numlrul I al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturi qi juridicd,
au avizat favorabil proiectul de hotirdre.

Nu sunt discu{ii, completiri, domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de gedinl[
supune la vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? * 4 voturi; Cine este impotrivi? ; Cine se

abline? Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotirAre a fost aprobat in unanimitate.

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii aderirii comunei
GHERAE$TI, jude(ul NEAMT, la Asocia{ia Grupul de Ac{iune Locall (G.A,L.) Iagi Sud -
Vest, pentru perioada 2021 - 2027.

Domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de gedin{6, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrAre de la numdrul 2 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, economice, culturd qi juridic6,
au avizal favorabil proiectul de hotirAre.

Domnul consilier lftime Constantin spune ci nu are cuno$tinl5 despre cum funclioneaza
acest Grup de Ac{iune Local[, modalitatea de accesare a fondurilor. Pentru viitor, propune

inilierea demersurilor de accesare a fondurilor din timp, avAnd in vedere antecedentele cu

autospeciala de stingere a incendiilor.
Doamna consilier Ddnculesei Ermina considerd o urgenp achizilionarea unui microbuz

gcolar.

Domnul Primar spune ci sunt fecute demersuri in vederea achiziliondrii microbuzului
gcolar. acum sunt promovate cele electrice.

Domnul consilier Pulanu Petru ca microbuzul gcolar sI fie cu 24 locuri, 9i s[ fie dat in
administrarea gcolii.

Nu mai sunt disculii, completdri, domnul consilier Galalanu Adrian, pre$edinte de qedinlS

supune la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - 4 voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se

abline? Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat in unanimitate.

3. PROIECT DE HOTARARE privind alocarea de la bugetul local al Comunei
GherIe;ti, qi repartizarea unor fonduri pentru cultele religioase de pe raza comunei

Gherlegti, jude{ul Neam(. - retras de pe ordinea de zi.

4. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea consumului de combustibil
pentru autovehiculele qi utilajele existente in patrimoniul U.A.T Comuna Gherleqti'
jude{ul Neamt.



Domnul consilier Gala{anu Adrian, preqedinte de $edinl6, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrAre de la numirul 4 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherlegti, economicf,, culturl 9i juridic[,
au avizat favorabil proiectul de hotdr6re.

Nu sunt disculii, completdri, domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de $edinla
supune la vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? - 4 voturi; Cine este impotriva2 ; Cine se

abline? Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotirAre a fost aprobat in unanimitate.

5. PROIECT DE HOTARAR-E privind aprobarea unui protocol de colaborare-
cadru, ce se va incheia intre comuna Gherleqti qi Ministerul Muncii qi Solidariti{ii Sociale,
pentru colaborarea interinstitufionall, in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS - SII
MMSS", cod MySmis 130963.

Domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de qedintS, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrire de la numirul 5 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economic[, culturi gi juridic6,
au avizat favorabil proiectul de hotir6re.

Nu sunt disculii, completiri, domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de qedin{[
supune la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - 4 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.

5. intrebiri qi interpeliri.
Domnul consilier Pulanu Petru, se adreseazd domnului Primar. [n urmd cu 2 - 3 ani a

adus Ia cunoEtinla conducerii gi consiliului local, situafia asfaltului din cAmp. Considerd o
urgenF luarea mlsurilor necesare, pentru oprirea degraddrii asfaltului, datoratl lucrdrilor
agricole.

Domnul consilier Pugcagu Marius considerd cf, este o situa{ie foarte grav6, dar faptul cd

nu s-au luat mdsuri, a favorizat intrelinerea acestei situalii.
Domnul Viceprimar rdspunde, au fost in$tiinlati to{i de{initorii de utilaje agricole.
Domnul consilier Andrieg Petru propune luarea mf,surilor necesare, groapa de gunoi din

Gheriegtii Noi este plin[.
Domnul consilier Iqtoc Maricel propune montarea parazdpezilor.
Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, qi domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de

gedin16, declard inchise lucririle qedinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

Adrian GALATANU

Secretar general,
Marcela PALANCEANU


