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            Nr. 4717 din  31.10.2020 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi,  31 octombrie 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. Dorobăț Gelu  - PNL 
3. Horghidan Gheorghe  - PSD  
4. Mirza Daniel Mihai  - PNL  
5. Moise Tatiana  - PNL 
6. Munteanu Adrian  - PNL 
7. Petrea Aftene  - PNL  
8. Slivneanu Valentin  -PNL 
9. Tașcă Nela Paraschiva - PNL 
 
A lipsit nemotivat:  
dl. Spînachi Tudorel  - PSD 
 
II. Participă potrivit obligaţiilor de serviciu:  
- Bejan Mihai Lucian   – Primarul orașului Berești 
- Donciu Ana Cristina  – secretar general al oraşului Bereşti 

  
III. INVITAŢI: 
1. Ghimuș Ion  - supleant validat din partea PNL 
2. Hurduc Georgeta   - supleant validat din partea PSD 
3. Munteanu Ioan  - supleant validat din partea PSD 
 
Ședinţa ordinară este deschisă de dra Donciu Ana Cristina, secretar general al orașului 

Berești, care arată că este asigurată participarea a 9 consilieri în funcţie din cei 10 validați și care au 
depus jurământul, lipsă fiind dl. consilier Spînachi Tudorel. Şedinţa a fost convocată de către Primarul 
oraşului Bereşti, judeţul Galaţi – domnul Bejan Mihai Lucian, prin Dispoziţia nr. 146 din 26.10.2020. 
Până la desemnarea președintelui de ședință, prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie 
– decembrie 2020, punct inclus pe ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 
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2. Depunerea jurământului de către consilierul validat care a absentat la prima ședință și 
de către supleanții validați de Judecătoria Tg. Bujor, punct inclus pe ordinea de zi cu 
9 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați, 
punct inclus pe ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Orașului Berești, județul Galați, punct inclus pe ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a 
Programului de investiții pe anul 2020, punct inclus pe ordinea de zi cu 9 voturi 
pentru. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului 
Berești, județul Galați, în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic 
„Paul Bujor“ orașul Berești, județul Galați, pentru anul școlar 2020 – 2021, punct 
inclus pe ordinea de zi cu 9 voturi pentru.  

7. Dra secretar general Donciu Ana Cristina arată că se propune includerea pe ordinea de 
zi a încă unui proiect ce are ca obiect aprobarea obiectivului de investiții și 
implementării proiectului cu tema „Achiziția de echipamente din domeniul 
tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 
activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 
Orașul Berești, județul Galați“ și consultă pe domnii consilieri cu privire la 
includerea acestuia pe ordinea de zi. Cu 9 voturi pentru, se aprobă includerea pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre.  

8.   Alte probleme, punct inclus pe ordinea de zi cu 9 voturi pentru.  
 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință pentru perioada octombrie – decembrie 2020.  
Dra Donciu Ana Cristina, secretar general, solicită să se facă propuneri pentru alegerea 

președintelui de ședință. 
Domnul consilier Slivneanu Valentin propune ca președinte de ședință pentru următoarea 

perioadă pe domnul consilier Petrea Aftene.  
Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință pentru perioada octombrie – decembrie 2020, care este aprobat în forma 
prezentată de iniţiator cu 9 voturi pentru (Bârlădeanu Tănase, Dorobăț Gelu, Horghidan Gheorghe, 
Mîrza Daniel Mihai, Moise Tatiana, Munteanu Adrian, Petrea Aftene, Slivneanu Valentin şi Tașcă 
Nela Paraschiva). 

 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către consilierul validat 

care a absentat la prima ședință și de către supleanții validați 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. 88/2020 din 30 octombrie 

2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Bujor în Dosarul nr. 1894/316/2020.De asemenea, precizează 
că, în urma absenței nemotivate pentru a doua oară a domnului Spînachi Tudorel – consilier declarat 
ales al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Tg. Bujor, acesta va fi considerat demisionat de drept 
și se vor demara procedurile legale pentru validarea următorului supleant din partea partidului Social 
Democrat.  

În continuare se trece la depunerea jurământului după următoarea procedură: supleanții validaţi 
se prezintă în ordine alfabetică în faţa unei mese special amenajate, dau 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.  

Astfel, au depus jurământul următorii supleanți validați:  
1. Ghimuș Ion    - Partidul Național Liberal 
2. Hurduc Georgeta   - Partidul Social Democrat 
3. Munteanu Ioan   - Partidul Social Democrat. 
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Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul 

Galați.  
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că propunerile pentru viceprimar 

se fac de către primarul localității sau de către consilieri.  
Domnul primar Bejan Mihai Lucian arată că propunerea sa pentru funcția de viceprimar este 

domnului consilier Slivneanu Valentin.  
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. 
Dra secretar general Donciu Ana Cristina arată că procedura de vot este fie de a înscrie pe 

buletinul de vot cuvântul „DA“ în dreptul propunerii, fie de a bara numele candidaților pe care 
votantul nu dorește să îi aleagă, rămânând nebarat numele consilierului dorit. Întrucât este o singură 
propunere pe buletinul de vot, propune ca procedura de vot să fie înscrierea cuvântului „DA“ în 
dreptul propunerii făcute, dacă votantul 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.  

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

Domnul consilier Horghidan Gheorghe arată că nu dorește să participe la 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 11 consilieri din cei 12 consilieri prezenţi la şedinţă, 

dra  secretar general Donciu Ana Cristina extrage pe rând cele 11 buletine de vot, care sunt deschise 
şi arătate membrilor Consiliului Local.  

În urma numărării voturilor, domnul consilier Slivneanu Valentin este ales viceprimar 
întrunind 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă  iar domnul consilier Horghidan Gheorghe nu votează.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că hotărârea de alegere a domnului 
Slivneanu Valentin ca viceprimar al Orașului Berești s-a adoptat cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă,  
1 consilier nu votează iar 1 consilier este absent.  

 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al orașului Berești, județul Galați.  
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că prin proiectul de hotărâre se 

propune constituirea a 3 comisii pe principalele domenii de activitate, pe structura existentă și în 
mandatele anterioare și nominalizează componența comisiei de specialitate nr. 1 cu reprezentanți din 
partea PNL și PSD. 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe arată că nominalizarea membrilor comisiei se face de 
către fiecare grup de consilieri și solicită domnului președinte să se limiteze la desemnarea 
reprezentanților PNL.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că propunerile grupului de 
consilieri PNL pentru comisii sunt următorii:  

- Pentru Comisia de specialitate nr. 1 – dezvoltare economico-socială, finanțe, comerț, 
administrarea domeniului public și privat, servicii: Petrea Aftene, Tașcă Nela Paraschiva și 
Slivneanu Valentin 

- Pentru Comisia de specialitate nr. 2 – urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția 
mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură: Dorobăț Gelu și Munteanu 
Adrian 

- Pentru Comisia de specialitate nr. 3 – învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, 
administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și 
libertăților omului: Moise Tatiana, Mîrza Daniel-Mihai și Ghimuș Ion.  

Supuse la vot, propunerile făcute de grupul de consilieri PNL pentru comisiile de specialitate 
sunt aprobate cu 12 voturi pentru.  

  Domnul consilier Horghidan Gheorghe arată că propunerile grupului de consilieri PSD pentru 
comisii sunt următorii:  
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- Pentru Comisia de specialitate nr. 1 – dezvoltare economico-socială, finanțe, comerț, 
administrarea domeniului public și privat, servicii: Bârlădeanu Tănase și Horghidan 
Gheorghe 

- Pentru Comisia de specialitate nr. 2 – urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția 
mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură: loc vacant, rezervat pentru 
reprezentantul PSD  

- Pentru Comisia de specialitate nr. 3 – învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, 
administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și 
libertăților omului: Hurduc Georgeta și Munteanu Ioan.  

Supuse la vot, propunerile făcute de grupul de consilieri PSD pentru comisiile de specialitate 
sunt aprobate cu 12 voturi pentru.  

Domnul consilier Horghidan Gheorghe precizează că consilierii PSD nu optează pentru 
funcțiile de președinte sau secretar, rămânând membri în cele 3 comisii.  

Comisiile de specialitate astfel constituite îşi aleg din rândul membrilor săi câte un preşedinte 
şi câte un secretar, organizarea și componența acestora fiind următoarea: 

COMISIA nr. 1 – dezvoltare economico-socială , finanţe , comerţ , administrarea domeniului 
public şi privat , servicii: 

PETREA AFTENE- preşedintele comisiei 
TAȘCĂ NELA-PARASCHIVA - secretarul comisiei 
SLIVNEANU VALENTIN - membru 
BÂRLĂDEANU TĂNASE - membru 
HORGHIDAN GHEORGHE - membru 
COMISIA nr. 2 – urbanism , realizarea lucrărilor publice , protecţia mediului , conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură:  
DOROBĂȚ GELU - preşedintele comisiei 
MUNTEANU ADRIAN - secretarul comisiei 
LOC VACANT (PSD) - membru 
COMISIA nr. 3 – învăţământ , sănătate , cultură , protecţie socială , sport, administraţie 

publică , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor şi libertăţilor omului: 
MOISE TATIANA - preşedintele comisiei 
MÎRZA DANIEL-MIHAI - secretarul comisiei 
GHIMUȘ ION - membru 
HURDUC GEORGETA - membru 
MUNTEANU IOAN – membru 
Domnul consilier  Petrea Aftene, preşedintele şedinţei, supune aprobării Consiliului Local al 

oraşului Bereşti proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al orașului Berești, județul 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).  

 
Se ia o pauză pentru avizarea de către Comisiile de specialitate nou constituite  a proiectelor de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 
Se reiau lucrările ședinței.  
 
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2020.  
Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil de comisia de specialitate. 
 Domnul consilier Bârlădeanu Tănase este de părere că achiziționarea unui compactor nu va 
avea eficiența dorită. Din experiența sa anterioară, în ciuda compactărilor, ploile antrenau zgura de pe 
străzile în pantă, deplasând materialul granular în șanțurile de scurgere a apei și ajungând chiar până în 
strada principală. Utilajul nu va avea eficiență, decât poate după intervenția autogrederului. Dacă nu se 
asfaltează, compactarea nu va rezolva problema degradării străzilor. Ar trebui avute în vedere măcar 
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străzile Viilor, Voinești și Bâzanului, străzi cu grad de înclinare mare, pentru asfaltarea cărora trebuie 
sume ce depășesc resursele proprii ale bugetului local iar în condițiile crizei financiare ce se anunță vor 
fi greu de obținut. Pentru strada Trandafirilor s-a pierdut finanțarea anul trecut iar suma alocată în 
acest an se va pierde din nou în condițiile în care, pe porțiunea pe care s-au executat lucrările de 
alimentare cu apă și canalizare nu s-a finalizat montarea gurilor de canalizare, a capacelor etc.  De 
asemenea, remarcă existența în buget a unui deficit și întreabă care este explicația acestuia? 
 Domnul primar Bejan Mihai-Lucian răspunde că explicația deficitului ar trebui cunoscută de 
membrii fostului legislativ; acesta nu s-a produs în cele câteva zile de când s-a preluat mandatul. În ce 
privește lucrările de alimentare cu apă și canalizare, în urma discuțiilor cu reprezentanții SC Apă Canal 
SA, ai contractanților și subcontractanților, a remarcat indolența acestora dar și a reprezentanților 
primăriei, care nu au făcut controale și nimic din ce ținea de autoritatea locală. Pentru că în viitorul 
apropiat nu se vor face asfaltări, a propus achiziționarea acestui utilaj de la cap. „Transporturi“, pentru 
întreținerea curentă, drumurile se strică mereu și nu le putem lăsa în această stare. Suma nu este mare, 
se va achiziționa un utilaj nou, spre deosebire de autogreder care a fost achiziționat la mâna a doua, iar 
după 10 ore de funcționare s-a defectat. În urma discuțiilor cu directorul tehnic al operatorului 
regional, s-a identificat varianta ca segmentele de strada Trandafirilor  de la intrare în oraș până la 
Casa de Cultură și de la monument până la ieșirea spre Pleșa să se aducă la starea inițială prin lucrări 
de reparații executate în regim propriu, în timp ce pe str. Trandafirilor - de la Casa de Cultură la 
monument - și pe str. Drumul Taberei, lucrările se vor executa în cadrul proiectului derulat de 
Consiliul Județean.  
 Domnul viceprimar Slivneanu Valentin arată că la autogreder s-a stricat rulmentul de ambreiaj, 
s-a procurat unui nou dar nu este conform specificațiilor tehnice și trebuie înlocuit. Speră ca până la 
începutul lunii decembrie utilajul să fie funcțional. Este de părere că trebuia să se facă un efort să fie 
achiziționat un utilaj nou, chiar dacă prețul era dublu, avea o perioadă de garanție asigurată. 

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, apreciază că realizarea unui grad de 
înclinare pe străzi dinspre centru spre margini ar fi contribuit la scurgerea mai eficientă a apei pluviale.  

Întrucât nu sunt alte observații, se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2020, care este aprobat în 
forma prezentată de inițiator 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).  

 
Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați, în cadrul Consiliului de 
Administrație al Liceului Tehnologic „Paul Bujor“ orașul Berești, județul Galați, pentru anul 
școlar 2020 – 2021. 

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că propunerea inițiatorului 
proiectului de hotărâre este de desemnare ca reprezentant a doamnei Moise Tatiana iar comisia de 
specialitate a avizat favorabil proiectul. Întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.  

Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre privind  desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al orașului Berești, județul Galați, în cadrul Consiliului de 
Administrație al Liceului Tehnologic „Paul Bujor“ orașul Berești, județul Galați, pentru anul școlar 
2020 – 2021 care este aprobat în forma prezentată de inițiator 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). 

 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de 

investiții și implementării proiectului cu tema „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei 
– IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și 
cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul Berești, județul Galați“.  

Domnul consilier Petrea Aftene, președintele ședinței, arată că proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil de comisiile de specialitate și dă cuvântul domnului primar pentru a da mai multe 
detalii despre proiect. 

Domnul primar Bejan Mihai Lucian arată că pe 2 noiembrie se deschide o linie de finanțare 
pentru echipamente IT mobile, respectiv tablete pentru toți copii, laptopuri pentru cadrele didactice și 
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alte dispozitive. Întrucât principiul alocării fondurilor este „primul venit - primul servit“, este de 
maximă urgență aprobarea acestui proiect de hotărâre prin care se speră obținerea unei finanțări de 
peste 260 mii euro. Chiar dacă până în prezent nu au fost cazuri de infecție cu noul coronavirus iar 
școala a funcționat în scenariul verde, este bine să fim pregătiți și pentru situații mai puțin favorabile.  

Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
obiectivului de investiții și implementării proiectului cu tema „Achiziția de echipamente din domeniul 
tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice 
pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul Berești, județul Galați“ care 
este aprobat în forma prezentată de inițiator 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). 
 

Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi: alte probleme. 
 
Domnul consilier Bârlădeanu Tănase arată că, în această perioadă electorală, când se aleg 

membrii Parlamentului, candidații sunt mai receptivi la propunerile din teritoriu și solicită executivului 
să transmită acestora că este nevoie ca primarii și viceprimarii să fie din nou membri în consiliile de 
administrație ale operatorilor regionali. Alt cuvânt de spus ar fi avut primarul în Consiliul de 
administrație al SC Apă Canal SA. Așa, a fost desemnat un funcționar de execuție a cărui opinie a fost 
sau nu ascultată. Înlocuirea primarilor din consiliile de administrație s-a făcut datorită unor lacune 
legislative, care au dus la declararea unora dintre ei ca incompatibili. Exemplifică în acest sens situația 
în care se află urmare a desemnării ca reprezentant în Consiliul de administrație al școlii, în prezent 
contestația formulată fiind pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce Curtea de Apel i-a dat 
dreptate.  De asemenea, solicită executivului să se ia o măsură cu privire la internatul școlar, este păcat 
că o astfel de clădire se deteriorează.  

Domnul consilier Petrea Aftene răspunde că tot Consiliul local este cel care a aprobat 
transmiterea internatului în administrarea unității de învățământ.  

Domnul viceprimar Slivneanu Valentin este de părere că, înaintea internatului ar trebui făcute 
reparații la dispensar. Internatul nu poate fi folosit decât pentru elevi iar clădirea nu este în 
administrarea noastră, ar trebui întâi preluată la primărie și apoi găsită o destinație utilă pentru 
comunitate – locuințe pentru cadre didactice, medic, poliție etc. Pe de altă parte, dispensarul este util zi 
de zi, în clădire funcționând nu numai cabinetul medicului de familie, ci și centrul de permanență, 
ambulanța, poliția.  

 
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  


