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            Nr. 5049 din  16.11.2020 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi,  16 noiembrie 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. Dorobăț Gelu  - PNL 
3. Ghimuș Ion   - PNL 
4. Horghidan Gheorghe  - PSD  
5. Hurduc Georgeta  - PSD 
6. Mirza Daniel Mihai  - PNL  
7. Moise Tatiana  - PNL 
8. Munteanu Adrian  - PNL 
9. Munteanu Ioan  - PSD 
10. Petrea Aftene  - PNL  
11. Slivneanu Valentin -PNL 
12. Tașcă Nela Paraschiva - PNL 
 
II. Participă potrivit obligaţiilor de serviciu:  
- Bejan Mihai Lucian   – Primarul orașului Berești 
- Donciu Ana Cristina  – secretar general al oraşului Bereşti 

  
III. INVITAT: 
1. Blănaru Mihaela  - supleant validat din partea PSD 
 
Ședinţa este deschisă de domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, care arată că 

este asigurată participarea a 12 consilieri în funcţie, ședința fiind legal constituită. Şedinţa a fost 
convocată de către Primarul oraşului Bereşti, judeţul Galaţi – domnul Bejan Mihai Lucian, prin 
Dispoziţia nr. 169 din 12.11.2020.  

Întreabă dacă sunt observații cu privire la procesul verbal al ședinței din 31 octombrie 2020. 
Întrucât nu sunt observații, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 31 octombrie 
2020, care este aprobat cu 12 voturi pentru. 

În continuare, prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează: 
1. Depunerea jurământului de către supleantul validat de Judecătoria Tg. Bujor, punct 

inclus pe ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 
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2. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești nr. 
34 din 31 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul 
Galați, punct inclus pe ordinea de zi cu 12 voturi pentru.  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați, 
punct inclus pe ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Bejan Mihai Lucian, ca reprezentant 
legal al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Berești, județul Galați, în relația cu 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea 
proiectului „Modernizare Casa de Cultură, Oraș Berești, județul Galați” punct 
inclus pe ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Bejan Mihai Lucian, ca reprezentant 
legal al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Berești, județul Galați, în relația cu 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea 
proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat stradal în Orașul Berești, județul 
Galați” punct inclus pe ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 

 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către supleantul 

validat de Judecătoria Tg. Bujor.  
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, solicită drei secretar general să prezinte 

încheierea Judecătoriei Tg. Bujor privind validarea mandatului supleanților.  
Dra Donciu Ana Cristina, secretar general, dă citire Încheierii nr. 104/2020 din 11 noiembrie 

2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Bujor în Dosarul nr. 2046/316/2020.  
În continuare se trece la depunerea jurământului de către doamna Blănaru Mihaela, supleant 

validat, după următoarea procedură: aceasta se prezintă în faţa unei mese special amenajate, dă citire 
jurământului prevăzut la art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019,  cu mâna pe Constituţie şi Biblie, 
după care semnează cele două exemplare ale jurământului.  

 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați, nr. 34 din  31 octombrie 2020 privind 
alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați.  

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

Întrucât nu sunt întrebări sau observații, domnul consilier  Petrea Aftene, preşedintele şedinţei, 
supune aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii 
Consiliului Local al orașului Berești nr. 34 din 31 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului 
orașului Berești, județul Galați, 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: Alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul 

Galați.  
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că propunerea primarului localității 

pentru funcția de viceprimar este dl. consilier local Slivneanu Valentin și întreabă dacă mai sunt alte 
propuneri.  

Întrucât nu sunt alte propuneri, se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot.  
Se reiau lucrările ședinței.  
 
Pe buletinul de vot este înscris singurul consilier local propus, respectiv dl. Slivneanu Valentin. 
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței propune ca procedura de vot să fie, ca la 

ședința anterioară, 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.  

Cu 12 voturi pentru, se alege procedura de vot ca fiind înscrierea cuvântului „DA“ în dreptul 
numelui consilierului pe care votantul doreşte să îl aleagă.  



 3

Votarea se efectuează după următoarea procedură: dra secretar Donciu Ana Cristina 
înmânează fiecărui consilier câte un buletin de vot. 

Votarea are loc în cabina de vot, după votare fiecare buletin de vot fiind introdus în urnă. 
În urma exprimării votului secret de către cei 13 consilieri în funcție prezenţi la şedinţă, dra  

secretar general Donciu Ana Cristina extrage pe rând cele 13 buletine de vot, care sunt deschise şi 
arătate membrilor Consiliului Local.  

În urma numărării voturilor, domnul consilier Slivneanu Valentin este ales viceprimar 
întrunind 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că hotărârea de alegere a domnului 
Slivneanu Valentin ca viceprimar al Orașului Berești s-a adoptat cu 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă.  

 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului 

Bejan Mihai Lucian, ca reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Berești, 
județul Galați în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru 
implementarea proiectului „Modernizare Casa de Cultură, Oraș Berești, județul Galați”.  

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

Întrucât nu sunt întrebări sau propuneri, se supune aprobării Consiliului Local al oraşului 
Bereşti proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Bejan Mihai Lucian, ca reprezentant al 
Unității Administrativ Teritoriale Orașul Berești, județul Galați în relația cu Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea proiectului „Modernizare Casa de Cultură, Oraș 
Berești, județul Galați”, 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.  

 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului 

Bejan Mihai Lucian, ca reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Berești, 
județul Galați în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru 
implementarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat stradal în Orașul Berești, județul 
Galați”.  

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 desemnarea domnului Bejan Mihai Lucian, ca reprezentant al Unității 
Administrativ Teritoriale Orașul Berești, județul Galați în relația cu Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat 
stradal în Orașul Berești, județul Galați”, 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  


