
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI GHERAE$TI

PROCES VI]RBAL

incheiat astdzi 29 septembrie 2022. in:;edinla ordinari a Consiliului [.ocal al comunei
Gher6eqti, judelul Neam1.

ln temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l,lit. a, alin.5, art. li5, aft. 155,

alin. l, lit. b 9i lit. e, alin. 3, lit. b, art. 196, alin. l, lit. a din Ordonanla de Urgen[6 a Guvernului
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr. 357, Primarul a convooat
Consiliului Local al comunei Gherdegti,.judelul Neam1, consilierii fiind invitali la qedinld.

La gedintd sunt prezenti: domnul Pavel Bereqoae, Primarul comunei GherdeEti, doamna
Pildnceanu Marcela, secretarul general al Comunei Gherleqti, doamna CocuJi Antoaneta, qeful

Biroului Financiar Contabil, 9i un numir de l5 consilieri care au fost alegi.
intrucAt la $edinp participa un numlr de 15 consilieri, qedinla este legal constituiti qi se

pot incepe lucrdrile.
Inainte de inceperea lucrdrilor. se supun la vot procesele verbale ale $cdin[clor din data de

25 august 2022 qi l5 septembric 2022. I)roccsLrl vcrbal din 25 august 2022 a lbst lplobat cu l5
voturi "pentru", iar procesul vcrbal dirr l5 scptcmbric. cLr l4 voturi "pcntru" li I "rrblinere".

motivat de faptul cd domnul Pu;cagu Marius a lipsit de la qedin[a din l5 septcmbric 2022.

Domnul consilier B6rgIoanu Cristian. preqedintcle de 9edin1d, prezintd ordinea de zi,
conform Dispoziliei nr.35f din 23.09.2022:
I.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei conceptuale gi a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investilie "Modernizare drumuri comunale in sat Cheriegti, comuna
Gherdeqti, judelul Neam!".
lniliator: Primar, Pavel Bereqoae.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numArului de curse, repartizarea copiilor
naveti$ti pe curse $i orarul microbuzului $colar, in anul $colar 2022 - 2023.

lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
3.PROIECT DE HOTARARE pentru constituirea unui drept de uz;i servitute pentru SC
FALMA-ROM SRL in numele DELG AZ CRID SA, pe o suprafat6 totald de 422 mp teren din
domeniul public al comunei Cherde;ti, din care J mp ocupatA prin amplasarea a:l stalpi de relea

dejoasi tensiune, in vederea realizirii lucririlor dc bran;anrcnt 9i racordare la rctcaLra clcctrica a

locu in{ei doamnei Opdriuc Elena.
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
4.PROIECT DE HOTARARFI privind aprobarea devizului general pentru obiectivul dc investilie
"AMENAJARE, REABILITARE SI MODERNIZARII strada VASIt.E At.trCSANl)Rl, sat

Gherdeqti, comuna Gheriegti, jude[ul Neam{" .

In iliator: Primar, Pavel Bereqoae.
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ef'ectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe

anul2022.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae.



6. PROIECT DE HoTARARE privind aprobarea proiectului de invesrilie "Achizitie
autospeciald de pompieri" in Comuna GIIERAII$ I'l..iLrde[ul Neam(.
Iniliator: Primar, Pavel Bereqoae.
7. PROIECT DE HOTARARFI plivind rectilicarca bugetului local pe anul 2021 si rrodillcarea
Listei obiectivelor de investifie pe anul 2022.
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
8. PROIECT DE HoTARARE privind exprimarea acordurui de principiu re|eritor ra
concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei cHFIRAE$TI, judciul Neam1.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae

9. lntrebdri qi interpeldri.

.. Domnul consilier BArgdoanu cristian, pre$edinte de gedinf[, supune ra vot proiectur
ordinii de_zi. cine este pentru ? - 15 voturi; cine este.ont.u? cin. se abline? cu i5 voturi
pentru, ordinea de zi a fost aprobatd in unanimitate de voturi.

Domnul consilier Bdrg[oanu cristian, pregedinte de qedin{i, propune inceperea
dezbaterii proiectelor de hotdrdre in scrise pe ordinea de zi.
I' PROIECT DE HOTARARE privind aprobarca Notei conceptuare qi a'I'emci de
proiectare pentru obiectivul de investi{ie "Modcrnizarc drumuri conrunale in sar
Ghertreqti, comuna Gheriepti,.judetul Neamt,'.

Domnul consilier Bdrgioanu Cristian. prcgcdinte dc Eedinti. sLrpunc
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numirul I al ordinei de zi.

comisiile de specialitare ale consiliurui r-ocar Gherdeqti, economici, cultrrl
au avizat favorabil proiectul de hot[rire.

Domnul consilier Pugcaqu Marius intreabd dacd s-a stabilit o
care va fi sursa de finan{are, P.N.l sau,'Anghel Saligny',?

Domnul Primar rdspunde, vor stabili impreun6 in consiliu
finanlarea va fi din bugetul local, deocamdatd.

Domnul consilier Iftime Constantin intreabd dacd studiul de fezabilitate intocmit in anul
2018 mai este valabil. Domnul primar rdspunde, va trebui s6 actualizam indicatorii.

. Domnul consilier lliegi Aurel crede c[ aceasE investitie va fi o povard pentru viitorul
primar, dactr nu sunt bani pentru a putea finaliza lucrarea.

Domnul consilier Andrieq Petru propunc sa urmam toti pa$ii prevdzuti de lege. apoi
finanlarea poate fi ori din bugetul local ori altl sLrrsi.

Doamna consilier Dinculesei l:rrnina. propunc o selcctic a str.azilor.;i pcnr.ru a avea
finalitate, finanlarea sI fie asigurata din bugetul local.

Domnul consilier Puqcaqu Marius este impotriva accstui proiect de hotdrire. nu a inleles
mare lucru, ar fi vrut si fie punctate cAteva strdzi.

Nu mai sunt disculii, completdri. domnul consilier B6rg6oanu cristian. prefedinte de
gedinld supune la vot proiectul de hotdrare. cine este pentru ? - ll voturi; cine este impotrivd? -
3 voturi; cine se abline? * cu l2 voruri "pentru". proiectul de hotirare a fost aprobat.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numrrului de curse, repartizarea

dczbaterii

9i .iurid ic6,

r nav cu rse gi orarul microbuzului r, in anul r 2022 - 2023.
Domnul

prioritizare a strAzilor, $i

local aceasti listd, iar

consilier BArgSoanu Cristian, preqedinte de qedin{d,
proiectul de hotirare de la numlrul 2 al ordinei de zi.Consiliului Local

supune dezbaterii



Comisiile de specialirate ale Consijiului t_ocal
au avizal favorabil proiectul de hotardre.

GherieEti. economicd" culrurA 1ii juridicl,

Domnul consilier Puqcagu Marius considcra ca nu ar trcbui supus aprobarii Consiliului
local acest proiect de hotirdre, numdrul de curse. repartizarea copiilor naveti;ti pc cursc gi orarul
microbuzuf ui gcolar, in anur ;corar 2022 - 2023. ar putea fi in competenfa aprouarii alrnurui
primar sau doamnei d irector.

. Nu.mai sunt disculii, domnul consilier Bdrgdoanu Cristian, pre$edinte de ;edinld supune
la vot proiectul de hotdrire. cine este pentru ?-- 15 voturi; cine este impotrivd? ; cin. ,"
abline? - cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate de voturi.

3.PROIECT DE HOTARARE pentru constituirea unui drept de uz pi servitutepentru SC FALMA-ROM sRL in numere DELGAZ GRID sA, pe o suprafali totartr de422 mp teren din domeniul public al comunei Gherieqti, din care 3 mp ,cupati prin
amplasarea a 3 stalpi de retea de joasl tensiune, in vederea realizirii luciirilor de
brangament qi racordare la re(eaua erectricr a rocuinlei doamnei c)prriuc Erena.

Domnul consilier Bdrgaoanu cristian. prescdintc dc ;cdinlzr. sLrpLrnc dczbaterii
Consiliului Local proiectul de hotar.iir.e de la numiuul I al ordinci dc zi,

- Comisiile de specialitate ale Consiliului l.ocal (iherac;ri. econornici. culrurii si .juridicr,au avizal favorabil proiectul de hotirdre.
Nu sunt disculii, domnur consirier BdrgaoanLr cristian, prer;edinte dc;edinlir sr-rpune la

vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? l5 voturi; Cine este impotriv6? : Cine'se abgine? -cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirare a fbst aprobat in unanimitate de voturi.

4.PROIECT DE H_O-TAXARE privind aprobarea devizului general pentru
ObiCCtiVUI dC iNVCStifiE "AMENAJARE, REABILiTARE $I MODERN-IZARE StrAdA
VASILE ALECSANDRI, sat Gherleqti, comuna Gherleqti, jude{ul Neam{" .

Domnul consilier Bdrgdoanu cristian, pregedinte d. g.oin1a, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numirul 4 al ordinei de zi.

. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Cheriegti, economicd, cultura Ei .juridicd,au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Domnul consilier Igtoc Mariccl ia cuv6ntul. l'rloarea invcstitici isc parc lirarte mare,

propune execu{ia pe buc51i. respccti\, sir se inccapa cu lroturrclc. upoi partea ca(rsabilii.
. Domnul consilier Pugcagu Marius credc ci c corect s6 sc inccapd cu partca carosabild

apoi trotuarele, doreqte sd vadi amplasamentul tuburilor de l0 metri. intreaba daca lucririle
presupun mdcinarea asfaltului existent. Domnul ing. Sorin Cioata. inspector de spccialitate in
cadrul compartimentului Urbanisrn gi Amenajarea I eritoriului. prezent la ;eain6 .aspunae.
conform documentaliei, qi expertizei, toate striturile vor fi scoase, de la stratul de bazi in sus.
Lucririle vor fi executate in caset6, pe jumdtate se lucreazi iar pe cealaltr .iumitate ," pou,"
c ircu la.

. Domnul consilier Ilieqi Aurel considerd ca asfaltul de pe strada Vasile Alecsandri este
bun, nu trebuie inlocuit, sunt alte strdzi care necesitf, asfaltarea.

Domnul consilier Iftime Constantin intreabi cine a cerut proiectanlului reabilitarea gi
modemizarea strazii, initial s-a discutat doar de trotuare pe aceastd sirada, gi dac[ aceste proiecte
se pl6tesc.

^ Domnul Primar rispunde, aceste proiecte sc pldtesc, nu presteaza nimeni o rnuncd tErd sa
fie platit, consideri strada Vasile Alccsandri coloana vcnchrali a satului Cherde.sti. Va fi un



proiect care se va derula pe mai murti ani. in functie dc linanlarea pe care o vonr primi. se va
ini{ia qi procedura de vAnzare a imobiielor concr-sionatc.

Domnul consilier Pulanu Petru spune ca lucrurilc au luat o intorsatura inirnaginabili.
crede c[ acest proiect nu va avea realizare. Lucrurire se rhc treptat. in lirnclic dc bani.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina spune ca trebuie sa existe ;i o viziune de ansamblu,
ideea proiectului ise pare buna.

Domnul consilier cherecheE Adrian considera suma mare. propune reabiritarea qi
modernizarea strdzilor care nu au asfalt.

- 
Domnul consilier lgtoc Maricer crede ci dacd vom primi finanlare pentru drumuri, se

poate demara acest proiect. Nu este de acord cu blocarea lui.
.. Nu mai sunt disculii, intrebdri, domnul consilier B6rg6oanu cristian, preqedinte degedinld supune la vot proiectul d^e hot[rdre. cine este pentru ? --g voturi; cine 

".t" 
ir,]potnuar ;cine se abline? * 7 voturi. cu g voturi "pentru", proiectur de hot[r6re u rort up.iut.' '-'

5' PR.IECT DE H.TARARE privind aprobarea efectuirii unor chertuieri din
bugetul local pe anul2022,

Domnul consirier B6rgioanu Cristian. prc5edinte cre sedinld, supunc dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrAre de la nLrmirJl 5 al ordinci de zi.

. Comisiile de specialitate ale C'onsiliului Local (iherde;ti. e.conomici" culturii si .iuridicd,au avizat favorabil proiectul de hotir6re.

. Domnul consilier PugcaSu Marius considerd votul exprimat de unii consilieri in bataie dejoc, va vota "impotrivd" de acum inainte toate proiectele de hotarare.
Nu sunt disculii, intrebdri, domnur consirier Bdrgdoanu cristian, pre;edinte de qedinld

supune la vot proiectul de hotdrdre. cine este pentru ? - li voturi; cine este impotrira?- i uot. ;Cine se abline? * I vot. Cu l3 voturi ,,pentru;,, proiectul de hotdrdre a fost aprotat.

6' PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului de investi{ie
"Achizi{ie autospeciali de pompieri" in Comuna GHEifAE$TI, jrd"lul N"ur1.

Domnul consirier BArgdoanu Cristian, preqedinte d" qiainli, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numdrul 6 al ordinei de zi.

. comisiile de speciaritate ale consiriului Locar Gher[eqti, economicd, curtura gi juridicd,
au avizat nefavorabil proiectul de hotdrdre.

.- Dgmn-ul consilier Iriegi Aurer nu sustine acest proiect. avrind in vcdcrc cd trebuie siangajdm 5 goferi pentru autospeciale.
Domnul consirier Andries petrLr spune cd accasti autospeciari va dcscrvi camunere

Butea, Cucuteni qi Gherregti. varoarea tinanldrii nerambursabile fiind dc aproxinlati" 50.000euro. Este de acord gi cu angajarea de personal, dar sI lle implicali.
. ... 

DoTl,l consilier PuEcaqu Marius intreabi dacr s-a flcur un carcur pentru sLrma necesardsalariilor, gi daci se poate achiziliona altceva pe aceasti f.inanlare.
Domnu.l Primar rdspunde, se va intereia dace se poate achizilionaun tractor.
Nu mai sunt inscrieri la cuvant ti domnul consirier B^rgtroanu cristian, pregedinte degedinlS supune la vot proiectul de hotdraie.. cine esre pentru ? - r-voturi; cine 

""" ffi""irar_ zvoturi. ; Cine se ab;ine? - l2 voturi. pr.oiectul de hoterAre a fost respins.



7. pROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 qi

modilicarea Listei obiectivelor de investilie pe anul 2022.

Domnul consilier Bargaoanu cristian, preEedinte de gedint6, supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotir6re de la numirul 7 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicA, culturl qi juridici,

au avizat favorabil proiectul de hotdrire.
Nu sunt disiulii, intrebdri, domnul consilier Birgaoanu Cristian, preqedinte de gedinld

supune la vot proiectul de hot5rare. Cine este pentru ? - l4 voturi; Cine este impotrivi?- I vot. ;

Cine se abline? Cu l4 voturi "pentru", proiectul de hotdrAre a fost aprobat.

8. pROIECT DE HOTARARE privind cxprimarea acordului de principiu referitor
la concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunci GIIFIRAIi$'l'1, iude(ul
Neam{.

Domnul consilier Bdrgaoanu cristian. pre;edinte dc gedin16. supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotirAre de la numdrul 8 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului L.ocal Cherleqti. economic6, cultur[ 9i iuridic['
au avizal favorabil proiectul de hot6r6re.
Nu sunt disculii, inirebdri, domnul consilier Bdrgioanu Cristian, preqedinte de gedinld supune la

vot proiectul de hot6r6re. cine este pentru ?, l2 voturi; cine este 'impotriv6?- | vot. ; cine se

abline? - 2 voturi. Cu l2 voturi "pentru", proiectul de hot[rdre a fost aprobat'

f. intrebiri Ei interpeltrri'
Domnul consilier Edrgioanu cristian, pre$edinte de gedin1d, dd cuvdntul domnului

consilier Putanu Petru.
Domul consilier Pulanu Petru intreabl de stadiul proiectului privind amenajarea parcIrii

de la Grddinila Sfanta Familie.
Domnul Primar rlspunde. unreaza si fic contaclat domrrrrl Ilaliga'
Doamna consilier Dlnculesei lrrmina rnLrlqurncqtc (,'onsiliului local ;i l)r'irnarici pentru

implicare, avAnd in vedere finalizarea staliei pentru tnicrobuzul ;colar.
Domnul consilier llieqi Aurel intreabd curn si procedeze, pentru ca sal li se prezinte

documentele tehnice ale proiectelor? Cine impiedici acest lucru?

Doamna consiliei D6nculesei Ermina prezint6 domnilor consilieri problema legatd de

asigurarea unui logoped pentru copiii din $coala (iher[eEti. PAnd in acest moment' au tbst depuse

37 cereri, prin care s-a solicitat facilitarea prezentei unui logoped'

Doamna Coculi Antoaneta rispunde, se pot aloca bani din bugetul local qcolii pentru

achizilia acestor servicii.
Doamna consilier Dinculesei Ermina spune cd la o gedin{i viitoare va ini}ia un proiect de

hotdrire.
Domnul consilier Pugcagu Marius propune domnului primar $i domnul viceprimar s6

prezinte sumar ce au hcut de la ultima gedin{d de consiliu, precum qi ce intentioneaza pane la

urmAtoarea $edintA.
Domnul Primar rdspunde. s-a demarat procedLrra de achizilie pcntru trotLlarclc din satele

Gherdegtii Noi gi Te[cani, m6inc va veni proiectantul pentru investitia privind cxtindcrc ap6 qi

canal pe strada Familiei.
Domnul consilier Putanu Petru doreqtc ca inrcgistrArile qedinlclor dc consilitr sd lle

postate li pe pagina comunei, astfel incet sa poata fi urnrdrite de mai multe persoane interesate.



Domnul viceprimar propune s5 se inceapa cu taierea copacilor. pcnlru a se pLttea cxecuta
lucrdrile la trotuare.

Domnul consilier lftime Constantin susline s6 nu fie triali copacii care nu trebuie
neaperat.

Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, gi domnul consilier Bdrgioanu Cristian. preEedinte de
qedinl[, declar[ inchise lucrdrile Eedinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA.
CONSII-llr-R.

BARCAoANIICRIS,I.IAN

Secrctar general,
PilSnceanu Marcela


