
 
ORAȘUL BEREȘTI, JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
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            Nr. 5245 din  26.11.2020 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi,  26 noiembrie 2020 

 
  În conformitate cu prevederile  art. 133 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a avut loc şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al oraşului Bereşti, fiind prezenţi : 
 
 I. PREZENŢA CONSILIERILOR:  

1.  Bârlădeanu Tănase  - PSD  
2. Blănaru Mihaela  - PSD 
3. Dorobăț Gelu  - PNL 
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 

  
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. 172 din 19.11.2020.  

Întreabă dacă sunt observații cu privire la procesul verbal al ședinței din 16 noiembrie 2020. 
Întrucât nu sunt observații, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 16 noiembrie 
2020, care este aprobat cu 13 voturi pentru. 

În continuare, prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează: 
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1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Slivneanu Valentin ca reprezentant al 
Orașului Berești, județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați“, punct inclus pe ordinea de zi cu 13 
voturi pentru. 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor 
sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al 
Orașului 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 12 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Horghidan Gheorghe). 

4. Alte probleme,  punct inclus pe ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 
 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului 

Slivneanu Valentin ca reprezentant al Orașului Berești, județul Galați în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați“.  

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

Domnul consilier Bârlădeanu Tănase întreabă dacă s-a abrogat prevederea potrivit căreia 
primarul/viceprimarul nu poate fi membru în Adunarea Generală a asociației, întrucât ar fi generat o 
situație de incompatibilitate? În mandatul anterior, primarul delegase aceste atribuții personalului din 
Aparatul de specialitate. 

Dra secretar general Donciu Ana Cristina răspunde că, prin însăși adresa Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară se recomandă ca reprezentantul să fie primarul sau viceprimarul, iar noul 
Codul administrativ prevede că UAT-urile sunt reprezentate de drept în adunările generale de către 
primari, aceștia putând delega această calitate viceprimarilor sau altor persoane din aparatul de 
specialitate.  

Domnul consilier Horghidan Gheorghe  propune completarea art. 3 cu un amendament privind 
obligația reprezentantului desemnat de a informa Consiliul Local în ședința următoare celei a adunării 
generale, cu privire la materialele discutate și aprobate. 

Întrucât nu sunt alte propuneri, domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, supune la 
vot propunerea domnului consilier Horghidan Gheorghe, de completare a art. 3 din proiect cu obligația 
reprezentantului de a informa Consiliul Local cu privire la materialele discutate și aprobate de 
Adunarea Generală a ADI „Serviciul Regional Apa Galați“, propunere care este aprobată 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).    

Întrucât nu sunt alte propuneri, domnul consilier  Petrea Aftene, preşedintele şedinţei, supune 
aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului 
Slivneanu Valentin ca reprezentant al Orașului Berești, județul Galați în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați“, care este aprobat cu 12 
voturi pentru (Bârlădeanu Tănase, 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) și o abținere – doamna consilier Blănaru Mihaela.  

 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 

mixte de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în 
administrarea Consiliului Local al Orașului Berești, județul Galați.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că sunt propuși pentru a face parte 
din comisie domnul Slivneanu Valentin, viceprimar, domnul consilier local Ghimuș Ion și doamna 
inspector Toader Eugenia din aparatul de specialitate și 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 constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale și 
a locuințelor din fondul locativ aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Berești, județul 
Galați, care este aprobat în forma prezentată de inițiator cu 12 voturi pentru (Bârlădeanu Tănase, 
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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) și o abținere – doamna consilier Blănaru Mihaela.  

 
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 propuneri sau 
nelămuriri cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe arată că s-a abținut de la includerea acestui proiect pe 
ordinea de zi întrucât comisia de-abia s-a constituit, nu a avut timpul necesar pentru a analiza cererile 
privind acordarea de locuințe. Proiectul poate fi discutat la următoarea ședință, după ce comisia se 
întrunește, analizează toate cererile depuse și vine cu propuneri concrete.  

Domnul consilier Slivneanu Valentin răspunde că nu sunt decât două cereri, iar un solicitant s-a 
retras, nedorind să i se repartizeze apartamentul în cauză. 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe arată nu contestă punctajul acordat, ci doar faptul că 
comisia s-a întrunit și a acordat punctaje fără a fi legal constituită.  

Domnul primar Bejan Mihai Lucian este de acord cu punctul de vedere al domnului consilier 
Horghidan Gheorghe, proiectul de hotărâre urmând a fi discutat la ședința extraordinară programată 
pentru începutul lunii decembrie. Orice altă persoană s-ar înscrie, nu ar depăși punctajul doamnei 
Bolea Cristina, având în vedere situația familială a acesteia și disponibilitatea achitării debitului destul 
de mare.  

Domnul consilier Munteanu Ioan întreabă dacă există o evidență a apartamentelor de închiriat 
din fondul locativ? 

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că în prezent sunt libere două apartamente, cel 
de la blocul A1 cu 2.000 lei restanță și un apartament la blocul Hermes, unde restanța este de numai 
200 lei, dar starea de degradare face ca nimeni să nu solicite închirierea lui. Graba de a se repartiza 
aceste spații este motivată de dorința ca, de ele să beneficieze o familie fără locuință.  

Întrucât nu sunt propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier Horghidan 
Gheorghe, ca proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr. 18 din blocul A1, str. 
Trandafirilor nr. 78, orașul Berești, județul Galați, din fondul locativ, să se amâne pentru următoarea 
ședință, propunere care este aprobată cu 11 voturi pentru (Bârlădeanu Tănase, Dorobăț Gelu, Ghimuș 
Ion, Horghidan Gheorghe, Hurduc Georgeta, Mîrza Daniel Mihai, Munteanu Adrian, Munteanu Ioan, 
Petrea Aftene, Slivneanu Valentin şi Tașcă Nela Paraschiva) și 2 abțineri (Blănaru Mihaela și Moise 
Tatiana).  

 
Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi: alte probleme.  
 
Domnul consilier Munteanu Adrian solicită să se intervină pe strada Drumul Taberei, în zona 

Bisericii, unde umplutura s-a tasat iar circulația se desfășoară cu dificultate. De asemenea, ar fi bine să 
se amenajeze drumul de acces din dreptul locuinței numitului Niculiță, de la str. Trandafirilor spre 
drumul din spatele târgului.   

Doamna consilier Blănaru Mihaela arată că o situație similară este pe strada Stadionului, s-a 
decopertat stratul asfaltic, s-a pus umplutură dar aceasta s-a tasat. 

Domnul consilier Munteanu Ioan informează că, pe tronsonul dintre SC Rojevas și fostul 
Petrom,  SC Apă Canal SA a început lucrările de reparații, după care se va trece pe tronsonul până la 
tunel. Se va repara și porțiunea de pe strada Drumul Taberei, dar prioritară va fi strada Muncii, unde 
trebuie amplasate capace la gurile de canalizare.    

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că s-au început lucrările de reparare a 
drumurilor, s-a așternut material granular, se va utiliza o soluție provizorie de reparare cu amestec de 
ciment și zgură; s-a achiziționat și compactorul și s-a stabilit cu firma Lemland SRL ca, până la 
venirea sezonului rece să aducă străzile la starea inițială. Dacă este nevoie, va sprijini operatorul 
regional și cu compactorul primăriei.  

Domnul consilier Dorobăț Gelu ridică în discuție situația produsă pe str. Viilor, la nr. 4 – la 
locuința moșt. Moroianu Felicia, unde s-a încercat decolmatarea șanțului, producându-se în schimb o 
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spărtură în podețul de acces, astfel încât proprietarii nu mai pot intra in curte. De asemenea, mulți 
locuitori deversează apa menajeră în drum, creând în zonă disconfort prin producerea unui miros 
neplăcut. Este de înțeles faptul că nu există rețea de canalizare, dar totuși nu este normal să se 
deverseze în stradă.   

Doamna consilier Moise Tatiana, în calitate de cadru didactic și președinte al Comisiei de 
specialitate nr. 3 învățământ, întreabă care este situația burselor școlare, dacă se mai acordă sau nu? 

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că de abia astăzi s-a comunicat de către Liceul 
tehnologic situația burselor pentru semestrul I. Cuantumul acestora se va mări, vor fi burse de merit, 
de studiu și de ajutor social, pentru plata acestora urmând  a se face rectificarea bugetului local. 
Achitarea burselor se va realiza până la sfârșitul lunii decembrie.  

Domnul consilier Mîrza Daniel Mihai arată că, prin atribuțiile de serviciu, răspunde de 
iluminatul festiv din municipiul Bârlad și își dorește ca și orașul Berești să aibă un aspect de sărbătoare 
în această perioadă. Dacă este nevoie de ajutor, își exprimă disponibilitatea de a ajuta la montarea 
instalațiilor.  

Domnul primar Bejan Mihai Lucian răspunde că, pentru acest an are în vedere verificarea 
instalațiilor existente dar și achiziționarea de instalații noi. De asemenea, arată că pentru sărbători se 
vor orna brazii din curtea primăriei și se vor amplasa instalații de iluminat festiv și în parcul din fața 
primăriei.  

Doamna consilier Moise Tatiana solicită să se monteze instalații de iluminat festiv și mai sus 
de locuința doamnei consilier Hurduc Georgeta, pe str. Lt. Iosub Dumitru.  

Domnul consilier Horghidan Gheorghe solicită ca, pe viitor, ședințele de consiliu să se 
organizeze în sala de ședințe din sediul primăriei întrucât nu se depășește numărul maxim de persoane 
admis, iar locația actuală nu dispune de sistem de încălzire.  

Domnul consilier Slivneanu Valentin răspunde că sala de ședințe va face obiectul unor lucrări 
de modernizare, astfel încât în următoarea perioadă ședințele se vor organiza tot la Casa de Cultură, 
dar se va ocupa de încălzirea spațiului.  

Domnul consilier Munteanu Ioan întreabă dacă s-a obținut aprobare pentru tăierea copacilor 
din fața primăriei? 

Domnul consilier Slivneanu Valentin răspunde că nu este vorba de fond forestier, să fie 
necesară marcarea de către Ocolul Silvic.  

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  


