
 
ORAȘUL BEREȘTI, JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
Sediu: Primăria orașului Berești, Str. Trandafirilor nr. 28, Județul Galati,  
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            Nr. 5504   din  11.12.2020 
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi,  11 decembrie 2020 

 
  În conformitate cu prevederile  art. 133 alin. (2) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a avut loc şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Bereşti, fiind prezenţi : 
 
 I. PREZENŢA CONSILIERILOR:  

1.  Bârlădeanu Tănase  - PSD  
2. Blănaru Mihaela  - PSD 
3. Dorobăț Gelu  - PNL - online 
4. Ghimuș Ion   - PNL 
5. Horghidan Gheorghe  - PSD  
6. Hurduc Georgeta  - PSD 
7. Mirza Daniel Mihai  - PNL  
8. Moise Tatiana  - PNL 
9. Munteanu Adrian  - PNL 
10. Munteanu Ioan  - PSD 
11. Petrea Aftene  - PNL  
12. Slivneanu Valentin -PNL 
13. Tașcă Nela Paraschiva - PNL 
II. Participă potrivit obligaţiilor de serviciu:  
- Bejan Mihai Lucian   – Primarul orașului Berești 
- Donciu Ana Cristina  – secretar general al oraşului Bereşti 
- Radu Traian Mihai  - inspector Birou financiar contabil 

 III. INVITATI: 
Nu este cazul.  
 
Ședinţa este deschisă de domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, care arată că 

este asigurată participarea tuturor consilierilor în funcţie, ședința fiind legal constituită. Şedinţa a fost 
convocată de către Primarul oraşului Bereşti, judeţul Galaţi – domnul Bejan Mihai Lucian, prin 
Dispoziţia nr. 193 din 07.12.2020.  

Întreabă dacă sunt observații cu privire la procesul verbal al ședinței din 26 noiembrie 2020. 
Întrucât nu sunt observații, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 26 noiembrie 
2020, care este aprobat cu 13 voturi pentru. 

În continuare, prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 

2020, punct inclus pe ordinea de zi cu 13 voturi pentru.  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Berești, județul Galați, 
punct inclus pe ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr. 18 din blocul A1, str. 
Trandafirilor nr. 78, Orașul Berești, județul Galați, din fondul locativ, punct inclus 
pe ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ, 
preuniversitar de stat pentru anii 2021 – 2022,  punct inclus pe ordinea de zi cu 13 
voturi pentru. 

 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.  
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, dă cuvântul domnului inspector Radu 

Traian Mihai pentru a prezenta motivația proiectului de hotărâre.  
Domnul inspector Radu Traian Mihai arată că, prin Hotărârea Guvernului nr. 1044/2020 s-au 

acordat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale de 150 mii lei, respectiv pentru 
plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap și asistenților acestora. Întrucât sumele necesare au 
fost alocate pe parcursul anului din bugetul local, acum sunt recuperate din sumele defalcate din TVA, 
prin proiectul de hotărâre propunându-se a se aloca pentru intabularea străzilor, la cap. 70.02.50. Dacă 
nu se vor cheltui până la sfârșitul anului, sumele rămân în excedent și se reportează în 2021 pentru 
investiții. De asemenea, s-au făcut economii la cheltuielile cu salariile (aferente postului vacant de 
consilier juridic precum și postului de consilier la cabinetul primarului, post vacant din luna iunie), 
sume din care se propune efectuarea de reparații la acoperișul primăriei – 130 mii lei.  La Poliția locală 
s-au prevăzut inițial sume pentru cursurile de specializare obligatorii ale polițiștilor locali, dar cum 
acestea se organizează de două ori pe an, în februarie și septembrie în centrele de la Sibiu și Iași , nu 
mai pot fi efectuate în 2020, rămânând 30 mii lei.  Suma economisită va fi utilizată pentru plata 
burselor – 22 mii lei și pentru obiecte de inventar – amenajare sală ședință – 8 mii lei. Modificări mai 
sunt la cap. 65 – învățământ, unde sunt modificări între aliniate (sumele economisite la combustibil - 
lemne - sunt virate la cheltuieli pentru materiale de protecție sanitară). 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe întreabă dacă s-a făcut un deviz pentru repararea 
acoperișului și dacă suma alocată acoperă integral costul lucrării? 

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că suma de 130 mii lei este suficientă pentru 
repararea acoperișului dar și pentru fațadă iar lucrarea se va executa cu o firmă locală pentru a avea 
asigurată garanția lucrării. 

Întrucât nu sunt întrebări sau observații, domnul consilier  Petrea Aftene, preşedintele şedinţei, 
supune aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, care este aprobat cu 13 voturi pentru (Bârlădeanu 
Tănase, Blănaru Mihaela, Dorobăț Gelu, Ghimuș Ion, Horghidan Gheorghe, Hurduc Georgeta, Mîrza 
Daniel Mihai, Moise Tatiana, Munteanu Adrian, Munteanu Ioan, Petrea Aftene, Slivneanu Valentin şi 
Tașcă Nela Paraschiva).  

 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 

și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul 
Berești, județul Galați.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că propunerea inițială a fost ca 
bursele să se acorde în cuantum de 60 lei și respectiv 50 lei, dar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 
1064/2020 publicate la data de 8 decembrie,  cuantumul minim al burselor este de 100 lei, fapt pentru 
care propune modificarea proiectului. 

Doamna consilier Blănaru Mihaela arată că la ședința anterioară s-a afirmat că se vor acorda și 
burse de merit iar elevii au fost anunțați că vor primi și astfel de burse.  

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că niciodată nu s-au acordat burse de merit la 
unitatea de învățământ din localitate. A anunțat de la început că nu se vor acorda decât burse de studiu 
și de ajutor social, deși au fost persoane din cadrul unității de învățământ care au afirmat că primarul 
este cel care nu dorește să se acorde burse.    
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Domnul consilier Bârlădeanu Tănase întreabă dacă, în situația modificării cuantumului 
burselor, se reduce numărul acestora?  

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că recent a luat la cunoștință de hotărârea de 
Guvern, dar a discutat cu contabilul și se vor găsi resurse. Rămâne același număr dar alt cuantum.  

Întrucât nu sunt alte observații, domnul consilier  Petrea Aftene, preşedintele şedinţei, supune 
aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a 
numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Berești, județul 
Galați, cu mențiunea modificării cuantumului lunar la 100 lei,  care este aprobat cu 13 voturi pentru 
(Bârlădeanu Tănase, Blănaru Mihaela, Dorobăț Gelu, Ghimuș Ion, Horghidan Gheorghe, Hurduc 
Georgeta, Mîrza Daniel Mihai, Moise Tatiana, Munteanu Adrian, Munteanu Ioan, Petrea Aftene, 
Slivneanu Valentin şi Tașcă Nela Paraschiva).  

 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea 

apartamentului nr. 18 din blocul A1, str. Trandafirilor nr. 78, Orașul Berești, județul Galați din 
fondul locativ.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, întreabă dacă sunt observații sau 
propuneri cu privire la proiectul de hotărâre. 

Întrucât nu sunt alte propuneri, se completează buletinele de vot pe care este înscris un singur 
solicitant, respectiv dna. Bolea Cristina. 

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței propune ca procedura de vot să fie, de a 
înscrie pe buletinul de vot cuvântul „DA“ în dreptul propunerii, dacă votantul este de acord sau 
cuvântul „NU“,  dacă votantul nu este de acord cu aceasta, propunere aprobată cu 13 voturi pentru.  

Votarea se efectuează după următoarea procedură: dra secretar Donciu Ana Cristina 
înmânează fiecărui consilier câte un buletin de vot, după votare fiecare buletin fiind introdus în urnă. 

În urma exprimării votului secret de către cei 12 consilieri în funcție prezenţi fizic la şedinţă, 
dra  secretar general Donciu Ana Cristina extrage pe rând cele 12 buletine de vot, care sunt deschise 
şi arătate membrilor Consiliului Local.  

În urma numărării voturilor, doamna Bolea Cristina întrunește 11 voturi pentru și 1 vot 
împotrivă.  

Domnul consilier Dorobăț Gelu arată că este de acord cu proiectul de hotărâre.  
Dra secretar general Donciu Ana Cristina precizează că prin regulament nu este reglementată 

o procedură de vot electronic secret, ci numai vot deschis.    
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că hotărârea de repartizare a 

apartamentului nr. 18 din blocul A2, str. Trandafirilor nr. 78, Oraș Berești, județul Galați, din fondul 
locativ s-a adoptat cu 11 voturi pentru și 1 vot împotrivă, în favoarea doamnei Bolea Cristina.  

 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anii 2021 – 2022.   
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, întreabă dacă sunt propuneri sau 

nelămuriri cu privire la proiectul de hotărâre. 
Întrucât nu sunt propuneri, se supune aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul 

de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru 
anii 2021 - 2022, care este aprobat cu 13 voturi pentru (Bârlădeanu Tănase, Blănaru Mihaela, Dorobăț 
Gelu, Ghimuș Ion, Horghidan Gheorghe, Hurduc Georgeta, Mîrza Daniel Mihai, Moise Tatiana, 
Munteanu Adrian, Munteanu Ioan, Petrea Aftene, Slivneanu Valentin şi Tașcă Nela Paraschiva) în 
forma prezentată de inițiator.  

 
Întrucât nu mai sunt alte probleme, domnul consilier Petrea Aftene, preşedintele şedinţei,  

declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al oraşului Bereşti. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI , 
Petrea Aftene 

                      Secretar general, 
            Donciu Ana Cristina  


