
ROMANIA
JUDETUI- NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHERAE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 26 ianuarie 2023, in gedinla ordinar6 a consiliului Local al comunei
Gheraegti. j udelul Neam{.

In temeiul dispoziliilor ar1. 133, alin. l, art. 134. alin. I,Iit. a, alin. 5, art. 135, art. 155,
alin. I, lit. b qi lit. e, alin. 3, lit. b. art. 196, alin. l, lit. a din ordonan{a de Urgenfi a Guvernului
nr. 57120l,9 privind codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, prin
Dispozilia nr. l2 din 20 ianuarie 2023. Primarul a convocat Consiliului Local al comunei
Gher6eqt i, j udeJul Neam1, consilierii fiind invitali la qedinld.

La gedinF sunt prezenli: domnul Bereqoae Pavel, primarul comunei GherieEti, doamna
Pil6nceanu Marcela, secretarul general al comunei Gherdegti, doamna cocu{i Antoaneta, geful
Biroului Financiar Contabil, gi un numdr de l5 consilieri care au fost alegi.

lntrucit Ia gedinP participd un num6r de l5 consilieri, $edinF este legal constituitr gi se
pot incepe lucrdrile.

Inainte de inceperea lucrdrilor, se supun la vot procesele verbale
22 decembrie 2022, respectiv ;edinla ordinara fiind aprobati I4 voturi
Eedinp "extraordinarl de indatd" cu l3 voturi "pentru" qi I ,'ablinere,'.

Domnul consilier Galatanu Adrian, preqedintele de qedinld,
confbrm Dispozifiei nr, l2 din 20 ianuarie 2023:

l. PROIECT Dbl HOTARARE privind aprobarea Rapo(ului de activirate pe anul 2022 qi a
Programului de activitate pentru anul 2023, al Bibliotecii Comunale ,,p.S. petru Cherghel -
Episcop" cHERAE$TI.
In il iator: Primar, Pavel Beregoae.
PROIECl' DE HOTARARE privind aprobarea "Planului de analizb 9i acoperire a riscurilor
teritoriale din comuna Gherdegti,.judelul Neam1" 9i a .,Planului de evacuare in cazul situaliilor
de urgenld" pentru anul 2023.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar
pentru Situalii de Urgenla al comunei GHERAE$TI, in anul2023.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
PROIECT DE HOTARARE pentru insu$irea raportului privind activitatea asisten{ilor personali
in semestrul ll anul 2022.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numdrului posturilor de asistent personal pentru
persoanele cu handicap cRAV, gi a numdrului de indemniza{ii pentru persoanele cu handicap
GRAV, pentru anul 2023.
ln iliator: Primar, Pavel Beregoae
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de acliuni de interes local pentru
repa(izarea orelor de muncd benellciarilor dc venit minim garantat, in anul 2023.
In il iator: Prirnar. Pavcl Bercgoae.
PROIECI' DU HOTARARTi privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol

al qedinfelor din data de
"pentru" pi I "ab[inere";

prezintd ordinea de zi,

2.

4.

t.

3.

5.



pentru trimestrul lY 2022 qi stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei activitali.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea 9i

eliberarea cardului- legitimalie de parcare gratuit6 pentru persoanele cu handicap.

ln iliator: Primar, Pavel Beregoae.
I.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului Adilional nr. I la Actul Constitutiv 9i

aprobarea Actului Adilional nr. I la Statutul Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal

laqi ARSACIS, revizuite 2021.
lniliator: Primar. Pave I Bereqoae.

10. PROllrc'l DII I IO'|ARARfr privind transttrul dreptutui dc proprietate din proprietatea publioi a
unitAtii adminisrrative teritoriale. comuna Cher6e;ti, in proprietatea publica al Statului Roman, 9i

in administrarca Companiei Nalionalc dc Administrare a In l'rastructurii Rutiere SA, a bunurilor
imobile care sunt af'ectate de lucrarea de utilitate public6 cuprinse in coridorul de expropriere al

lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Bacdu - Pa;cani".
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

I l. PROIECl' DE HOTARARE privind aprobarea organizdrii concursului de proiecte de

management pentru postul de director cdmin din cadrul compartimentului Culturd al aparatului

de specialitate al primarului comunei GherIeEti.
In iliator: Primar, Pavel Bereqoae.
I2.PROIECT DEHOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2023.

lniliator: Primar, Pavel Bere-goae.

13. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preqedintelui de qedin1d.

In il iator: Primar. Pavel Beregoac.

I4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil
- teren inscris 'in C.F. nr. 521 80 Gherae;ti, proprietatea privatA a Comunei Gherleqti.
Iniliator: Primar. Pavel Beregoae.
l5.PROtE(T DE HOTifuiRE privind aprobarea inilierii demersurilor de actualizare a Planului

Urbanistic General (P.U.C) 9i a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U) al comunei

GherdeEti, JUDETUL Neaml, aprobat prin l{.C.L nr. 38/31.07.2013.

In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

I6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Notei de comanda Suplimentar[ pentru

realizarea obiectivului de investilie "Proiectare si Construire Santuri betonate pe strada Cobzaru

intre srrada Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt" .

In il iator: Primar, Pavel Beregoae.
17. Analiza ACTIVITATII S.V.S.U - COMUNA GHERAE$TI, semestrul II 2022.

18. intreblri $i interpelari.

Domnul consilier Galalanu Adrian,
de zi. Cine este pentru ? - l5 voturir C-inc

ordinea de zi a fost aprobatd in unanimitate

pre$edinte de gedin{6, supune la vot proiectul ordinii
este contra? Cine se abline? Cu l5 voturi pentru,

de voturi.

l. PROIECT DE HOTARiRI) privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2022 9i

a Prtrgramului de activitate pentru anul 2023, al Bibliotecii Comunale "P.S. Petru
(i h erghel - Episcop" GTIERAESTI.

Dornnul consilier Galalanu Adrian. pregedintc de gedintd. supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotardrc de la numdrul I al ordinii de zi.



Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Cherleqti, economic6, culturd qi juridic[,

au avizat l'avorabilproiectul de hotirAre.
Dornnul consilier Pu$ca$u Marius se inscrie la cuvAnt. Apreciazi activitatea doamnei

bibliotecar Bereqoaie Roxana - crina. Propune dotarea bibliotecii cu un sistem de ventila[ie,

aparat de aer condiIionat gi sd fie alocali in continuare bani pentru plata doamnei. psiholog.

intreabA dacd, in prezent. la nivelul comunei noastre, se lucreazE la o cronicd a comunei.

Domnul Primar rispunde. este o echipi din la9i. care realizeazS o monografie pentru

catcgoria dc varsta 20 - ,10 ani. trstc prol'trrld recLllloscAtor 5i apreciazd activitatea doamnei

bibliotecar'.
Domnul consilier M6rtinag Liviu propune identificarea unei solulii pentru marirea

salariu lu i doamnei bibliotecar.
Doamna Cocuti Antoaneta rispunde, ne vom interesa'

Nemaifiind discu{ii, intrebSri, domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de gedinfa

supune la vot proiectul de hotdrare. cine este pentru ? - l5 voturi; cine este impotriv6? ; cine se

abtrine? - cu l5 voturi ,,pentru,', proiectul de hot5rare a tbst aprobat in unanimitate.

2. pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea "Planului de analizi 9i acoperire a

riscurilor teritoriale din comuna Gheriegti, judeful Neamt" $i a ,,Planului de evacuare in

cazul situa{iitor de urgenli" pentru anul 2023.

Domnul consilier Galaianu Adrian, preqedinte de gedinfd, supune dezbaterii Consiliului

t.ocal proiectul de hotdr6re de la numdrul 2 al ordiniide zi.

Comisiile de speciatitate ale Consiliului t-ocal Gherdeqti, economic6' culturd 9i juridici'

au avizat lavorabil proiectul de hotirdre.
Neliind discu!ii, intreLrari. domnul corrsilier cialalanu Adrian, pregedinte de gedinJa

supune la Iot proiectul de hot6r6rc. cine este pentru ? - l5 voturi; cine este impotrivd? i cine se

abline,? cu l5 voturi "pentru". proiectul de hotirdre a fost aprobat in unanimitate.

3. pROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul

Voluntar pentru Situafii de Urgen{i al comunei CHERAE$TI' in anul 2023'

Domnul consilier Calalaiu Adrian, preqedinte de $edinta, supune dezbaterii Consiliului

[-ocal proiectul de hoterare de la num6rul 3 al ordiniide zi'

comisiile de specialitate alc Consiliului Local Gher[e$ti, economicd, cultura qi juridicd'

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

DomnulconsilierPuScaquMarius,amintegtecelorprezen!iperformanlaS.V.S.U
Gheriegti din anul 2022.

Nemaifi ind disculii, intrebiri. domnul

supune la vot proiectul de hotdrdre' C-ine este

abline? Cu l5 voturi "pentru". proiectul de

.1. PROIECT DE HOTARARF) pentru insugirea raportului privind activitatea asisten{ilor

personali in semestrul II anul 2022.
Dournul consilier Galatanu Aclrian, preEedinte de $edinta, supune dezbaterii consiliului

Local proiectul de hotir6re de la numdrul 4 al ordinii de zi'

Comisiile de specialitate ate Consiliului t-ocal Cherdeqti. economicd' culturA $i juridicd.

au avizat f'avorabil proiectul de hotirdre.

consilier Galalanu Adrian, pregedinte de $edinlA

pentru ? -- l5 voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se

hotarAre a fost aprobat in unanimilate.



Nemaillind disculii. intrebdri. domnul consilier Gala(anu Adrian, preEedinte de qedinl6

supune la vot proiectul de hotirdre. Cine esle pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotdr6re a fost aprobat in unanimitate.

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numirului posturilor de asistent
personal pcntru pcrsoancle cu handicap GRAV, 9i a numirului de indemnizatii pentru
persoancle cu handicap CRAV, pentru anul 2023.

[)omnul consilier Cala(anLr Adrian. prcqedinte de ;edin{d, supune dezbaterii Consiliului
l-ocal proiectul de hotdrAre de la numdrul 5 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economici, culturi gi juridic6,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Nefiind disculii, intrebdri, domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de $edinte

supune la vot proiectut de hotdrAre. Cine este pentru ? l5 voturit Cine este impotriv6? ; Cine se

abline? Cu l5 voturi "pentru". proiectul de hotdr6re a fbst aprobat in unanimitate.

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de acJiuni de interes local
pentru repartizarea orelor de muncl beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2023'

Domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de qedin15, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotlrire de la numirul 6 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului L.ocal Gherdegti. economicd, cultu16 ;i juridic6,

au avizat t'avorabil proiectul de hot6r6rc.
[)omnul cosilicr Andlic; PctlLr sc inscric la cuvdnt. Propune ca persoanele beneficiare de

a.jutor social din satul Ciherie;tii Noi. si presleze orclc in satul Gherdeqtii Noi. Apreciaza ca tiind
lbarte periculoasa deplasarea lor pc tr 85, pentru a a.]unge la Primdriea CherEeqti.

Ner-naifiind disculii, intreblri, domnul consilier Galatanu Adrian, pregedinte de gedin{5

supune la vot proiectul de hot6rdre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hot[r6re a fost aprobat in unanimitate.

T.PROIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricot pentru trimestrul lV 2022 gi stabilirea mlsurilor pentru eficientizarea
acestei activititi.

Domnul consilier Calalanu Adrian, pregedinte de gedinld, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hot[rire de la numdrul 7 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti. economicd, cultur[ qi juridicd,

au avizat favorabil proiectulde hotdrdre.

Nu sunt disculii. intreblri. dornnul consilier Galalanu Adrian, preEedinte de Sedin[5
supurre la vot proiectul dc hotArdlc. (-ine cstc pcntru'l - 1.1 voturi: Cine este impotrivi? I Cine se

abline'? I "ab1inerc". Cu l4 voturi "pentlu". proiectulde hotarAre a tbst aprobat.

8.PROIEC't DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Ei

eliberarea cardului - legitimafie de parcare gratuiti pentru persoanele cu handicap'
Domnul consilier Galatanu Adrian, preEedinte de gedintA. supune dezbaterii Consiliului

I-ocal proiectul de hotdrAre de la numdrul 8 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economic6, culturd qi juridicd,

au avizat favorabil proiectul de hotirAre.



Domnul consilier PuqcaEu Marius, propune ca;i amendament la regulament, eliminarea

actclor solicitate la articolul 3, aliniat L Sa fle solicitatea doar pentru cazurile noi.

Nu mai sunt discuqii, intrcbdri, dorrnul consilier Cala{anu Adrian, preqedinte de 5edinld
supune la vot proiectul de hotar6rc, cu amendamcntul domnului consilier Pugcagu Marius. Cine

este pcntru'l l5 voturi; Cine este impotrivS? lCinc se abline? . Cu l5 voturi "pentru",
proiectul dc hotlrAre a Ibst aprobat in unanitritatc.

9.PROIECT DE HOTARARII privind aprobarea Actului Adi(ional nr' I la Actul
Constitutiv qi aprobarea Actului AdiJional nr. l la statutul Asociafiei Regionale a

Serviciilor de ApI Canal Iagi - ARSACIS, revizuite 2021.

Domnul consilier CalaJanu Adrian, pregedinte de ;edin1i, supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotdrdre de la numirul 9 al ordinii de zi.

(lomisiile de specialitate ale Consiliului L.ocal Gherdegti, economici, cultura li juridicn,

au avizat f'avorabil proiectuldc hotdrAre.

Nu sunt disculii. intrebiri, domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de $edinla
supune la vot proiectul de hotirdre, cu amendamentul domnului consilier Puqcaqu Marius. Cine

cstc pentru ? 13 voturi; Cine este impotriva? ;Cine se abline? - 2 "ab1ineri" . Cu l3 voturi

"pentru", proiectul de hotdrAre a fbst aprobat.

I0.PROIECT DE HOTARAR!) privind transl'erul dreptului de proprietate din
proprietatca publici a unitl(ii administrative teritoriale, comuna GherieQti, in

proprietatea publica al Statului Roman, qi in administrarea Companiei Nalionale de

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a bunurilor imobile care sunt afectate de

lucrarea de utilitate publicl cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate
publica de interes national "Autostrada Baciu - Paqcani".

Domnul consilier Gala{anu Adrian, pregedinte de $edintA, supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotdr6re de la numirul l0 al ordinii de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherieqti, economici, culture $i juridic6,

au arizat tavorabil proiectul de hotdr6re.
Nu sunt disculii, intrebiri, domnul consilier Calalanu Adrian, preqedinte de gedinld

supune la vot proiectul de hothrdre, cu amendamenul domnului consilier Puqcaqu Marius. Cine

este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotrivd? ;Cine se abline? . Cu 15 voturi "pentru",

proiectul de hotirAre a fost aprobat in unanimitate.

I l. pROIEC't DFI HOTARARF) privind aprobarea organizlrii concursului de proiecte de

managcmcnt pentru postul de dircctor clmin din cadrul com pa rtimentu lu i Culturi al

aparatului de specialitate al primarulu i com u nei Gherieiitr'
Domnul consilier Calalanu Adrian, pre;edinte de qedinli,

Locat proiectul de hotdrdre de la numirul I I al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherbeqti'

au avizat favorabil proiectul de hotirire.

supune dezbaterii consiliului

economicf,, culturi qi j uridicd,

Nu sunt discu{ii, intrebdri, domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de

supune la vot proiectul de hot[rAre. Cine este pentru ? 7 voturi: Cine este impotrivi? -

; Cine se abline? - 7 voturi. Cu 7 voturi "pentru''. proiectul de hot6rdre a lbst respins.

iedinta
7 voturi



I2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul2023.
Domnul consilier Galalanu Adrian, pre;edinte de $edinta, supune dezbaterii Consiliului

L.ocal proiectul de hotdrdre de la numirul l2 al ordinii de zi.
Comisia de specialitate ale Consiliului Local Cherieqti - economicS, a acordat aviz

netavorabil proiectului de hot[r6re. 9i comisiile dc specialitate - culturd gi juridicd, au avizal

t'avorab il proiectul de hotdrdre.

Domnul consilier Pulanu Petru se inscrie la cuvdnt. La inceputul anului 2022, cu banii

afla{i in excedent, se puteau asfalta toate strAzile din comund. in acest moment, nu se mai poate

aga ceva, avdnd in vedere cre$terea prelurilor. Propune amendamente la bugetul local, in vederea

alocdrii unei sume mai mari pentru modernizarea strAzilor.
Domnul consilier Andrieq Petru intreaba de la ce capitole se iau banii.
Domnul consilier M[rtinaq [-iviu propune sA prezinte doamna Coculi Antoaneta.

Doamna consilier Ddnculesci Ermina, prezinta detaliat ce doreqte s[ realizeze cu suma

solicitatd pentru $coata CirnnazialS, comuna Cherae$ti, respectiv, demolare grup social qi

amenajare curle interioari cu amflteatru in spatele corpurilor A qi B, amenajarea unui loc de

joaci intre corpurile B qi C, doreqte sA dea o altd fald gcolii, sA taie copacii, cur6{enie, repararea

gardului existent. Schirnbarea geamurilor la Corpul C. motivat de faptul cA in prezent nu se poate

t'acc acrisirea corectA a incapcrilor. Renun{a la ce a solicitat, daci se considera ca'in ace$ti bani

sta amena.iarea st16zi lor.
[)omnul consilicr Puqca;u Marius propune alocarea acestei sume la rectificarea bugetului.

Considera toate propunerile din buget lbaflc importante. dar trebuie sd fim tranqanli, oamenii din

comuni i5i doresc strdzi modernizate, P6ni la rectiflcarea bugetului, suma alocatd qcolii,

capitolul 65.02, sd rdm6ni 30.000 lei 9i suma de 290.000 lei sd fie transferatd la investifii pentru

modern izarea drumurilor. - amendament.
De la capitolul 66.02, SdnAtate, suma de 425.000 lei propuse pentru continuarea

obiectivului de investilie "Lucrdri de reparalii qi anvelopare termica Dispensar Uman in sat

Gherie5ti". incilzit. iluminat $i forta motricA. alte bun uri qi servicii pentru intrelinere Ei

functionare. sA lle transf'erata la investilii pentru modernizarea drumurilor. - amendament

Domnul Primar se inscrie la cuvAnt. Intbrmeazi domnii consilieri despre faptul cd in

curand vom avea medic de familie. Pentru obiectivul de investilie "Lucrdri de reparalii 9i

anvelopare termicd Dispensar Uman in sat Cherdeqti'', in baza hotdrArilor de consiliu adoptate in

anul 2022. a tbst deja incheiat contractul pentru executia lucrdrilor, aceastl firmA poate acliona

Prirniria (i herde$ti in instantd.
t-a capitolul 67.02 Cultura. rccrccrc 5i rcligie. suma pentru activitatea spo ivA in suma de

36.000 lei. surna dc 50.000 lei (din 100.000 lci propunerc) - sus[inere culte. qi suma de 15.000 lei

- amenajare parc monLlmentul eloilor. (total 101.000 lei), sa lie transt'erate la investilii pentru

modernizarea drurnuri lor. - amendament.
La capitolul 70.02 "Servicii gi dezvoltare public6", suma de 25.000 lei propusA pentru

obiecte de inventar, sd fie transferat[ la investilii pentru modernizarea drumurilor. - amendament.

Suma de 790.000 lei pentru obiectivul de investilie "Extindere relea de apd strada

Moldovei. sat Cherae;ti, judelul Neam{. suma de 10.000 lei - "amenajare rdpd bloc Gherleqti"'
suma de 152.000 lei "PT E,xtindere retea de api. canalizare, strada Moldovei, localitatea

Ciherde;ti. judeful Neam1. suma de 140.000 lei "Documentalii tehnice infiin{are parc

fbtovoltaic", suma de 50.000 lei (din 100.000 lei propunere) "intocmire documentalii

cadasrrale", suma de 100.000 lei "Documentalii tehnice infiin{are Complex Sportiv Biruinla"sd

fie transf'erate la investi(ii pentru modernizarea drumurilor. - amendament.



t.a capitolul 70.02, completarea cu Racordul Agenliei CEC la re{eaua de api 9i

canalizare.
La capitolul 74.02 "Proteclia rnediului - Salubritate, suma de 80.000 lei (din 100.000 lei

propunere) "obiecte de inventar. gi suma de 730.000 lei "Extindere re{ea de canalizare strada

Moldovei, sat Gher6e$ti, j udelu I Neam(", in total 810.000 lei, sd tle transferate la investilii pentru

modernizarea drumurilor. - amendament.
La capitolul 84.02 "Transporturi (drumuri), suma de 180.000 lei (din 200.000 lei

propunere - Reparalii curente), suma de 70.000 lei (din 100.000 lei propunere - Alte cheltuieli
pentru intretinere;i func{ionare) sd fie transferate Ia investifii pentru modernizarea drumurilor. -

amendament.
Domnul Primar se inscrie la cuv6nt. Acest proiect de buget a fost creionat conform

propunerilor. gi pe baza contractelor semnatc. $i dumnealui considerd modernizarea strazilor un

capitol lbarte important, din cauza suprapunerii cu relcaua de apd gi canalizare, nu s-a oblinut
finanlare. Se incearcd si acoperim cdt mai multe strdzi. Adreseazd rugdmintea domnilor
consilieri sd se fbcuseze pe principalele probleme ale comunitalii, ;i cere permisiunea se se

retragi, n'rotivat de f'aptul cd trebuie s5 ajungi la Roman.
Dornnii consilieri i9i manil'esti nemullumirea, aveau multe intrebdri pentru domnul

Primar.
Domnul consilier lgtoc Maricel. soliciti o pauzd, inainte de a fi supus la vot acest proiect

de hotdrdre.

Dupd incheierea pauzei, domnul consilier Calalanu Adrian, preqedinte de $edinta supune

la vot proiectul de hot[rAre, in forma propus6, IErf, amendamente. Cine este pentru ? - 7 voturi;
Cine este impotrivd? - 8 voturi. Cine se abline? Cu 7 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost

respins.

13. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preqedintelui de qedin{i.
Domnul consilier Galalanu Adrian, preEedinte de gedinl[ inviti domnii consilieri sd facd

propuneri.
Domnul consilier Cocu{ Daniel propune pe domnul consilier Iftime Constantin.

Domnul consilier Gala{anu Adrian propune pe domnul consilier Mdrtina; Liviu.
Nu nrai sunt alte propuneri. domnul consilier Calalanu Adrian, preqedinte de gedin{6

supune la vot plopunerea domnului consilier Cocu.t Daniel. Cine este pentru ? - l3 voturi; Cine

este imptXriva? Cine se abline') - 2 voturi. Cu l3 voturi "pentru", domnul consilier lftime
Constanlin este ales preriedinte de;cdinli petltrtr urmdtoarele 3 luni,

l4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui
imobil - teren inscris in C.F, nr. 52180 Gherleqti, proprietatea privati a Comunei

Gherleqti.
Domnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de qedin{6, supune dezbaterii consiliului

I-ocal proiectul de hotirdre de la numirul l4 al ordinii de zi.
Clomisiile de specialitate ale Consiliului l.ocal GherleEti. economici, culturl 9i juridicd,

au avizat lhvorabil proiectul de hotdr6re.

Nu sunt discutii, intrebdri, domnul consilier Galalanu Adrian, preqedinte de gedin[A

supune la vot proiectul de hotir6re. Cine este pentru ? - 15 voturi; Cine este impotrivd? Cine se

abline? Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.



Is.PROIECT Dtl HOTARARE privind aprotrarea ini{ierii demersurilor de actualizare a

Planului Urbanistic General (P.U.G) Si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U) al

comunei Gheriegti, JUDETUL Neam{, aprobat prin H.C.L nr.38/31.07,2013'
Domnul consilier Galalanu Adrian, pre;edinte de gedinlE. supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotdrire de la numdrul l5 al ordinii de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherbeqti, economicd, culturd 9i juridic6,

au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.
Nu sunt discufii. intrebiri, domnul consilier Gala(anu Adrian, preqedinte de gedinfd

supunc la vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotriv[? Cine se

abline? Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat in unanimitate.

I6.PROIECT DE HOTARARtr) privind aproharea Notei de Comandl Suplimentari
pentru realizarca obiectivului de invcsti{ic "Proiectare si Construire Santuri betonate pe

strada Cobzaru intre strada Buiorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, Comuna
G heracsti, judetul Neamt" .

Donrnul consilier Calalanu Adrian, pregedinte de gedinll, supune dezbaterii Consiliului
l-ocal proiectul de hotdrdre de la numirul l6 al ordinii de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului l.ocal Gherdegti economicd qi culturd, au dat aviz

nefavorabil Ei comisia juridicS. a avizat favorabil proiectul de hotdrAre.

Domnul consilier Pulanu Petru. se inscrie la cuvAnt. intreabd de ce mai trebuie bani

pentru aceastA lucrare.
Domnul viceprimar rispunde, proiectul a fost schimbat, trebuie recuperali acum banii din

executie.
Domnul consilier Gala{anu Adrian, locuieqte in zond, consider[ faptul cd ar fi fost prea

rnici ;anlurile, conform proiectului inilial. S-a discutat cu constructorul, cu reprezentanJii din

Prim6rie, nu $tie de ce nu s-au intocmit documentele necesare.

Dornnul consilier Iqtoc Maricel intreab6 de ce nu s-a supus aprobarii acest proiect de

hotirdre la momentul cdnd trebuia. t'ru acum. Considerd cd vina o poartA diriSintele de qantier, nu

a luat mesuri din timp, apoi domnul viceprimar.
Domnul consilier Pulanu Petru propune si nu fle un precedent, sperd ca lucrurile sd o ia

pe Lrn liga; norrnal.
Nu mai sunt disculii, intrebari. donrnul consilier Galalanu Adrian, pregedinte de gedinli

supune la vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? - voturi: Cine este impotrivA? - 7 voturi.

Cine se abline? - 8 voturi. Proiectul dc hotdr6re a lbst respins'
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Nu sunt d iscu[ii, intrebdri.

18. intrcblri gi interpel[ri.
Domnul consilier lgtoc Maricel intreaba care este stadiul procedurii pentru reteaua de apa

qi canalizare irr satele Gheraegtii Noi qi 1'e1cani.

Doamna Cocuti Antoaneta raspunde. avem termen 2 ani pentru depunerea documentaliei

in vederea oblinerii finan16rii.
Domnul consilier Puqca;u Marius intreab6 care este data la care expird contractele de

concesiune pentru pe$une.



Domnul consilier llieqi Aurel aminteqte de regulamentul privind transparenta cheltuirii

ban ilor, sd se respecte.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina aduce la cunogtin{a domnilor consilieri programul

care se va derula in perioada urmAtoare prin PNRR, pentru dotdri in Ecoald, eligibil in totalitate.

Nu se mai inscrie nimeni Ia cuv6nt, qi domnul consilier Galalanu Adrian, preEedinte de

qedin[a, declari inchise lucrtrrile ;edin1ei.
Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRtl$llDINl'E DI: SEDINTA.
coN Sll .ll-. R.

Adrian CALA-l ANU

Secretar general,

MaTcela PALANCEANU


